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�atum

	

Beteckning

2003-11-18
�rt datum

	

�r beteckning

Bruno Kevius
Junfrudansen 50
171 51 SOLNA

Postadress

	

Besöksadress

	

Telefon

	

Telefax
Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM

	

Karlavägen 100

	

08 -506 940 00

	

08 -661 5261
701 89 ÖR�BRO

	

Klostergatan 23

	

019 -17 60 00

	

019- 1770 80
Webbplats : www.scb .s e

	

�-post : scb@scb .s e
Organisationsnummer : 20 21 00 - 0837

	

Momsregnummer : S�202100083701

Jag har kört en liten delmängd av våra register . Bifogar det jag fått ut hittills .
�etta är en specialkörning . �u kommer så småningom att få ett komplett
utdrag .



SKOLV�RK�T

	

Personnummer (12 siffror) :

�u finns ej med i något av de register som SCB för på Skolverkets uppdrag .

�e register som, för närvarande, SCB handhar på uppdrag av Skolverket är:
•

	

Årskurs 9
•

	

Avgångna från gymnasieskolan
• Kommunal vuxenutbildning, Statens skola för vuxna, höstterminen
• Kommunal vuxenutbildning / Statens skola för vuxna, mätvecka 42
• Kommunal vuxenutbildning / Statens skola för vuxna, vårterminen
•

	

Lärarregistret
•

	

Svenska för invandrare
•

	

Gymnasieskolans elevregister över sökande och intagna till gymnasiet



Bruno Kevius 450930-3394
Jungfrudansen 50
171 51 SOLNA
tel: 08 730 46 08

Ang: Begäran om urdrag ur Lärarregister

Till
SCB PUL
Lärarregister
70 189 ÖR�BRO

Undertecknad, Bruno Kevius, ber om att erhålla urdrag om samtliga uppgifter (om mig
och mina lärartjänster) ur Lärarregister enligt �atalagen (1973 :289). Jag ber vidare att få
det så snart som möjligt eftersom utdraget vill jag använda som en bilaga till skriftlig
bevisning till en rättegång .

Solna, 2003-11-17

Bruno Kevius
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