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Ansökan om skolskjuts grundskola – fristående enhet
Ansökan gäller
skolskjuts:

☐ På grund av växelvis
boende

☐ Till skola som ej är
skola nära hemmet

☐ På grund av särskild
omständighet

Elevens uppgifter
Elevens namn

Personnummer

Skola som skolskjuts önskas till
Anledning till behovet av skolskjuts ska anges vid särskild omständighet (trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild
omständighet). Växelvis boende ska styrkas av schema, avtal, dom eller på annat lämpligt sätt. Huvudregeln är att om en annan skola, än en
skola nära hemmet väljs, bekostas transporten till skolan av vårdnadshavare.

Elevens folkbokföringsadress
Gatuadress

Telefon dagtid

Telefon mobil

Postnummer

Ort

E-post

Vårdnadshavare (texta)

Vårdnadshavares personnummer

Elevens andra adress vid växelvis boende (eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna)
Gatuadress (folkbokföringsadress vårdnadshavare 2)

Telefon dagtid

Telefon mobil

Postnummer

Ort

E-post

Vårdnadshavare 2 (texta)

Underskrift
Vid ansökan om skjuts från växelvis boende krävs underskrift av båda vårdnadshavarna.
Datum

Vårdnadshavare 1

Datum

Vårdnadshavare 2
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Ansökan om skolskjuts grundskola – fristående enhet
Skicka blanketten till: Barn- och skolförvaltningen, Box 41, 22100 Lund

Beviljad skolskjuts kan upphöra om beslutsgrunderna ändras. Vid ändringar utifrån beslutsgrunderna, t.ex. ny
adress eller ändrade familjeförhållanden, ska en ny ansökan göras. Ansökan om skolskjuts görs terminsvis.
Vid frågor kontakta barn- och skolförvaltningen via e-post: barnochskola@lund.se. Länk till Lunds kommuns
skolskjutsreglemente för grundskolan: http://www.lund.se/skolskjuts
__________________________________________________________________________________________

Beslut om skolskjuts
Elevens namn

Personnummer

Skjuts till/från gemensam bostad
vid:
☐Särskild omständighet
☐ Val av annan skola än anvisad
☐ Avslås

☐ Beviljas

Skjuts till/från vårdnadshavare 1
vid växelvis boende, vid:
☐ Särskild omständighet
☐ Val av annan skola än anvisad

Skjuts till/från vårdnadshavare 2
vid växelvis boende, vid:
☐ Särskild omständighet
☐ Val av annan skola än anvisad

☐ Avslås

☐ Avslås

☐ Beviljas

☐ Beviljas

Beslutet motiveras av:
Kommunens regler för skolskjuts
är inte uppfyllda
☐Adressen ligger inom 2 kmgräns (gäller åk F-3)
☐ Adressen ligger inom 3 kmgräns(gäller åk 4-6)
☐ Adressen ligger inom 4 kmgräns(gäller åk 7-9)
☐ Ej berättigad till skolskjuts. Vald
skola är ej skola nära hemmet.
☐ I jämförelse med skolskjuts till
anvisad skola blir kostnaden högre
för kommunen.
☐ Övrigt:

Beslutet motiveras av:
Kommunens regler för skolskjuts
är inte uppfyllda
☐Adressen ligger inom 2 kmgräns (gäller åk F-3)
☐ Adressen ligger inom 3 kmgräns(gäller åk 4-6)
☐ Adressen ligger inom 4 kmgräns(gäller åk 7-9)
☐ Ej berättigad till skolskjuts. Vald
skola är ej skola nära hemmet.
☐ I jämförelse med skolskjuts till
anvisad skola blir kostnaden högre
för kommunen.
☐ Övrigt:

Beslutet motiveras av:
Kommunens regler för skolskjuts
är inte uppfyllda
☐Adressen ligger inom 2 kmgräns (gäller åk F-3)
☐ Adressen ligger inom 3 kmgräns(gäller åk 4-6)
☐ Adressen ligger inom 4 kmgräns(gäller åk 7-9)
☐ Ej berättigad till skolskjuts. Vald
skola är ej skola nära hemmet.
☐ I jämförelse med skolskjuts till
närmsta skola blir kostnaden högre
för kommunen.
☐ Övrigt:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Underskrift beslutande tjänsteman

Namnförtydligande, titel

Datum för beslut

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer på www.lund.se/gdpr.

