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Klagomål 

Har du som elev eller vårdnadshavare klagomål på den utbildning som Cybergymnasiet Stockholm AB  
tillhandahåller ska du i första hand kontakta undervisande lärare och sedan mentor. Därefter kontaktar du rektorn 
och sedan ber vi dig i förekommande fall fylla i nedanstående formulär för att anmäla klagomålet till 
Cybergymnasiet Stockholm AB, som är huvudman för samtliga skolor inom koncernen. Genom att fylla i vårt 
webbformulär och spara ned den kan du enkelt skicka in dina synpunkter till Cybergymnasiet Stockholm AB         
på stockholm@cybergymnasiet.se. Självklart kan du även skriva ut dokumentet och skicka det via post till 
adressen angiven längre ned på sidan. 

Skola Klass (om relevant) 

Beskrivning av klagomålet 

Uppgiftslämnare (vv ange på vilket sätt vi kan återkoppla till dig)
För- och efternamn Email 

Bostadsadress Postnummer 

Ort Mobilnummer 

Ange vilken personal på skolan som kontaktats gällande klagomålet: 
Mentor/Undervisande lärare Kontaktform (tfn/email/möte) Datum för kontakt 

Rektor Kontaktform (tfn/email/möte) Datum för kontakt 

Övrig information 

I samband med att jag lämnar uppgifterna ovan medger jag att Cybergymnasiet Stockholm AB behandlar 
personuppgifterna om mig i samband med hanteringen av synpunkterna. 

Datum 
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