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Val av skola från annan kommun
Blanketten sänds till adress, se sidfoten.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Eleven
Namn

Personnummer

Telefon bostaden

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Uppgifter om vårdnadshavare - förälder
Namn
Utdelningsadress
Telefon bostaden

Telefon mobil

Telefon arbetet

E-post

Uppgifter om vårdnadshavare - förälder
Namn
Utdelningsadress
Telefon bostaden

Postnummer
Telefon mobil

Telefon arbetet

Ort

E-post

Nuvarande skola i hemkommunen
Skolans namn

Skolår

Kommun

Sökt skola i Lindesbergs kommun
Fritidshem önskas

Skolans namn

Ja

Önskad tidpunkt för byte
Nej

Vårdnadshavares underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Vårdnadshavares underskrift
Namnteckning

Ort och datum

Fortsätt på sidan 2

BESLUT

Rektors yttrande
Särskilda skäl

om mottagande av elev
Gäller fr o m

Skollagen 10 kap 26 §

Skollagen 10 kap 27 §

Tillstyrkes

Avstyrkes

Rektors underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Förvaltningschefens beslut
Beviljas

Avslås

Förvaltningschefens underskrift
Ort och datum

Lindesberg
Postadress
Barn- och utb. förvaltn.
711 80 Lindesberg

Kaj Söder
Besöksadress
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

© Copyright Lindesbergs kommun 2013-04-11

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen. www.pul.nu

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

Blanketten finns på www.lindesberg.se

BILAGA TILL
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Val av skola
Elevens namn
Personnummer

Namn

Skolskjuts vid val av skola
I skollagen 10 kap 32 § framgår det att kommunens skyldighet att anordna skolskjuts inte
omfattar elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha
placerat dem i om något önskemål om en viss skola inte framställts.
I Barn- och utbildningsnämndens tillämpningsföreskrifter till de av fullmäktige beslutade
skolskjutsreglerna finns fastställt att om eleven bereds plats i annan skola får det ej medföra
merkostnader för skolskjuts.
Finns det plats i befintliga skolskjutsar kan elev som gjort val av skola få åka med.
Elev och föräldrar skall vara medvetna om att medåkning kan upphöra med kort varsel om
t ex inflyttning av skolskjutsberättigad elev sker.
För att undvika missförstånd och för att förebygga problem med skolskjuts vid val av skola
ber vi er skriva under denna information och bifoga till Val av skola - blanketten.

Undertecknad är medveten om att valet av skola inte får medföra merkostnad
för kommunen för skolskjuts. Om så skulle bli fallet måste föräldrarna svara
för skolskjutsen. I annat fall kan eleven flyttas till den skola den skulle ha tillhört
om den inte valt skola.
Val av skola
Valet av skola avser (skolans namn)

Elevens egentliga skoltillhörighet (skolans namn)

Vårdnadshavares underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Vårdnadshavares underskrift
Ort och datum

Namnteckning

