ANSÖKAN ÖM
SKÖLSKJUTS
Rätt till skolskjuts regleras i Skollagen (2010:800, 10 kap. 32 § och 11 kap. 31 §) och i kommunens skolskjutsreglemente. Elever
som bor tillräckligt långt från kommunens skola ska meddela skolskjutsansvarig om, och i vilken omfattning, man vill åka med
skolskjutsen.
Elever som går i friskola eller som önskar skolskjuts av annan anledning än avståndet ska ansöka om skolskjuts på denna
blankett. Uppgifter om hur ansökan hanteras finns på kommunens hemsida om skolskjuts.
Ny ansökan lämnas in inför varje läsår. Skulle det förhållande som beslut om skolskjuts grundar sig på förändras, upphör beslutet att gälla med
verkan från och med det datum då förändringen skett. Ifyllda blanketter och dataregister gallras ut (förstörs) efter två år.

Denna ansökan avser läsåret …….. / ……..
Elevens personuppgifter
Efternamn och tilltalsnamn

Personnr

Telefon

Folkbokföringsadress

Postnr

Postort

Skolans namn

Årskurs (och program)

Avstånd mellan hem och skola

Skäl för ansökan om skolskjuts

 Skolskjuts till/från friskola
 Medicinska skäl

 Trafikförhållanden
 Annan särskild omständighet

 Hållplats

Ytterligare information

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnr

Ort

Postnr

Ort

Tel bostad (även riktnr)

Mobiltel

Tel bostad (även riktnr)

Mobiltel

E-postadress (samma adress som i EdWise)

Underskrift

E-postadress (samma adress som i EdWise)

Undertecknade intygar att lämnade uppgifter är korrekta

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med GDPR. Kommunen registrerar bara uppgifterna som behövs för att kunna
planera och tillhandahålla skolskjutsen. Mer information finns på kommunens hemsida. Med din underskrift intygar du att du tagit
del av upplysningarna gällande personuppgifter. Du intygar också att du tagit del av kommunens skolskjutsreglemente med
tillhörande säkerhetsregler (ordningsregler). Som vårdnadshavare har du ansvar att förmedla villkoren i reglementet till Ert barn.
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning Vårdnadshavare 1

Namnteckning Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ifylld blankett lämnas på kommunkontoret eller skickas till: Sjöbo kommun, Familjeförvaltningen, Skolskjuts, 275 80 SJÖBO
Ansökan om skolskjuts, version augusti 2018

