ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS

Var vänlig, skriv ut blanketten enkelsidigt!

Personuppgifter elev
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer och postort

Skola och klass
Eleven har fritidsverksamhet:
Ja

Nej

Fritidshem/skolbarnomsorg (obs. schema för fritids/skolbarnomsorg ska bifogas)

Personuppgifter vårdnadshavare 1
Namn

Personuppgifter vårdnadshavare 2
Namn

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Telefon dagtid (även
riktnummer)

Telefon Mobil

Telefon dagtid (även
riktnummer)

Telefon Mobil

Skäl till skolskjuts (välj ett alternativ)
Avstånd
Funktionsnedsättning
Trafikförhållanden
Växelvis boende
Annat
Beskriv skälen, omständigheterna och avstånd från fastighet till skola eller hållplats. Vid funktionsnedsättning
bifogas läkarutlåtande, vid växelvis boende redogörelse (t.ex. avtal eller dom) om hur mycket eleven bor hos vardera
föräldern.

Vårdnadshavare 1. Till/från skola

Från och med datum

Till och med datum

Vårdnadshavare 2. Till/från skola

Från och med datum

Till och med datum

Eleven kan använda följande skolskjutsform (ange endast ett alternativ)
Busskort för linjetrafik
Skoltaxi
Motivering av önskemål om skoltaxi:

Storumans kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att planera skolskjutsarna. Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av skollagen. De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, skola
och klass. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Informationen kommer att delas med
trafikentreprenörerna. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen eller för att göra invändningar. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0951-14000. Du når vårt
dataskyddsombud på telefon 0951-14000. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
OBS. Kom ihåg eventuella bilagor:




Om ditt barn har fritids, schema för fritidsverksamhet ska bifogas till ansökan
Om ditt barn har växelvis boende, i det fallet ska en redogörelse om hur mycket eleven bor hos
vardera föräldern bifogas till ansökan
Om ditt barn har en funktionsnedsättning och skolskjutsansökan grundas på denna, ska
läkarintyg bifogas till ansökan

Underskrift vårdnadshavare 1
Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 2
Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Skolkort

Beställningstrafik

Namnförtydligande

Sänd ansökan till:
Storumans kommun
Kommunstyrelsen
Skolskjuts
92381 Storumans kommun

Beslut (fattas av kommunens handläggare)
Beviljad
Datum

Avslagen

Skolskjutsansvarig

