ANMÄLAN OM BYTE AV SKOLA
Ifylld blankett skickas till expeditionen på
mottagande skola
BARN OCH UTBILDNING

Elev
Namn

Telefon, bostad

Adress

Mobiltelefon

Går på skola

Klass

Personnummer

Årskurs

Kontaktpersoner, avlämnande skola
Har eleven fritidsplats på avlämnande skola
Ja
Ny skola

Önskas fritidsplats på den nya skolan

Nej

Ja

Nej

Ny bostadsadress
Datum för flytt

Adresskydd
Ja

Nej

Vårdnadshavare
Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Telefon

Telefon

Underskrifter (båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad)
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning

Vårdnadshavare, namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Skolskjutsgränser
Avståndet mäts mellan bostad och skola. Hänsyn tas till bil-, cykel- och gångvägar som är naturliga och
rimliga att använda för enskild förflyttning eller resa.
Att avståndet mäts bostad – skola innebär dock inte att skjuts utgår från hemmet.
Skolår 1-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

2 km
3 km
4 km

Skolskjuts vid eget val av skola
Enligt gällande lagstiftning är elevens hemkommun inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever
som valt att gå i en annan kommunal grundskola, än den som kommunen normalt sett skulle ha placerat
eleven i.
Skolkort kan vissa enskilda fall beviljas, om det inte innebär ökade kostnader för kommunen jämfört med
resa till ordinarie skola. Ersättning betalas inte ut till elev som valt att gå i en annan kommuns grundskola
eller friskola.
Beslut
Avslag

Beviljas

Motivering till avslag

Mottagen på skola

Ort och datum

Underskrift, rektor

Klass

Årskurs

Information om behandling av personuppgifter
Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar in används
endast för att behandla din anmälan. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandla som dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter på barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se
Utgåva 1 2018-09-13

Postadresser till kommunens skolexpeditioner
Expeditioner

Skolor:

Postadress:
Telefon:

Bergviksskolan, Skalbyrakan 2, 820 20 BERGVIK
Kundtjänst 0270-750 00

Bergviksskolan, Mo skola, Rosenvallskolan,
Stråtjära skola

Postadress:
Telefon:

Norrtullskolan, 826 80 SÖDERHAMN
Kundtjänst 0270-750 00

Norrtullskolan

Postadress:
Telefon:

Stenbergaskolan, Hagavägen 3, 820 20 LJUSNE
Kundtjänst 0270-750 00

Stenbergaskolan, Sandarne skola

Postadress:
Telefon:

Stentägtskolan, 826 80 SÖDERHAMN
Kundtjänst 0270-750 00

Stentägtskolan

Postadress:
Telefon:

Stugsunds skola, 826 80 SÖDERHAMN
Kundtjänst 0270-750 00

Stugsunds skola

Postadress:
Telefon:

Vågbroskolan, 826 80 SÖDERHAMN
Kundtjänst 0270-750 00

Trönö skola, Vågbroskolan

Information om behandling av personuppgifter
Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar in används
endast för att behandla din anmälan. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandla som dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter på barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se
Utgåva 1 2018-09-13

