Sida

ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS

1(2)

Barn och skola

Skickas till:

Med skolskjuts avses resor mellan hem och skola.
Varje ärende prövas individuellt.
Den ska skrivas ut, undertecknas och skickas till
skolskjutshandläggaren. Resor till och från fritids medges inte.
Mer information finns på www.osby.se/skolskjuts

Osby kommun
Barn och skola
Skolskjutshandläggare
283 80 Osby

Ansökan gäller eleven
Namn

Personnummer

Gatuadress

Skola

Postnummer och ort

Klass

Uppgifter om vårdnadshavare
Namn, vårdnadshavare 1

Namn, vårdnadshavare 2

Gatuadress

Gatuadress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefon

Telefon

E-post

E-post

Ansökan
Läsår

Hösttermin

Fr o m datum

Vårtermin

Annan period

T o m datum

Skäl för ansökan
Färdvägens längd

Trafikförhållanden

Annan särskild omständighet

Växelboende
Övriga upplysningar

Bilagor bifogas
Underskrift av vårdnadshavare
Ort och datum

Namnteckning

den
Namnförtydligande

Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post barnochskola@osby.se

Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

2
Beslut (fylls i av skolskjutshandläggare)
Gäller elev
Namn

Personnummer

Skolskjuts beviljas

Läsår

Hösttermin

Skolskjuts beviljas ej, ges i ett separat beslut

Annan period

Vårtermin

Annan period

Beslutet gäller under förutsättning att de förhållanden som ligger till grund för bedömningen inte förändras.
Ort och datum

Namnteckning

den
Namnförtydligande

Information om skolskjuts
Färdvägens längd – elevens ålder
Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola, vilka har ett avstånd mellan hemmet och skolan som
överstiger nedanstående avstånd.
• Förskoleklass 3 km
• Årskurs 1-3 - 3 km
• Årskurs 4-6 - 4 km
• Årskurs 7-9 - 5 km

Hem – hållplats
En elev som åker skolskjuts hämtas vid en speciell hållplats. Avståndet från
elevens hem och denna hållplats ska inte vara längre än nedanstående:
• Förskoleklass 1,5 km
• Årskurs 1-3 - 1,5 km
• Årskurs 4-6 - 2 km
• Årskurs 7-9 - 2,5 km
Läs mer på www.osby.se/skolskjuts

