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Skolskjuts i hemkommunen 32 §
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan
skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Personuppgifter
Barnets efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Skolans namn

Årskurs

Skolskjuts önskas

Klass

(skolskjuts beviljas ej till och från fritidshem)

F rom datum

T o m datum

Från/till

Avstånd hemmet-skola (km)

Måndag

Tisdag

fm

fm

em

em

Onsdag

Torsdag

Fredag

fm

fm

fm

em

em

em

Vi kommer också att ansöka/har ansökt om fritidshem

På vilken grund söker ni skolskjuts
Färdvägens längd

Trafikförhållanden

Funktionsnedsättning

Annan särskild omständighet

Specificera trafikförhållande och andra särskilda omständigheter

Vi bifogar ev schema för växelvis boende

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Efternamn och tilltalsnamn

Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Telefon hem

Arbete/mobiltelefon

E-postadress

Telefon hem

Arbete/mobiltelefon

E-postadress

Vårdnadshavarnas underskrifter
Datum, Namnteckning

Datum, Namnteckning

Lomma kommuns beslut
Bevijas för tidsperiod:
Avslås
Datum

Beslutattest

Anmälan ska skickas till Skolskjutssamordnare, Lomma kommun, UKF-förvaltningen, Hamngatan 3, 234 81 Lomma
I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att barn- och utbildningsnämnden i Lomma behandlar dessa personuppgifter om Dig vid behandling av Din anmälan. Enligt
§§ 26 och 28 personuppgiftslagen har Du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

