Orsa Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan om att fullgöra skolgång vid annan kommuns grundskola
Skolskjuts erbjuds inte då eleven väljer annan skola om det medför organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen. Eleven har rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs i den skola vars
upptagningsområde eleven tillhör eller den skola eleven anvisats.
Ifylls av Vårdnadshavaren
Elevens för- och efternamn

Personnr

Postadress

Postnr

Ort

Målsman

Telefon (hem)

Telefon (arbete)

Mobil

Önskad skola

Klass/årskurs

Kommun

Önskad skolstart

Läsår

Termin

Skäl för framställan

Vid gemensam eller delad vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna för att byte av skola ska kunna ske.
Datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Skickas till Barn- och utbildningskontoret, se adress nedan.

Yttrande från skolchef
Framställan beviljas enligt Skollagen 10 kap. 24 § tredje stycket

Läsår

HT

Framställan avslås enligt Skollagen 10 kap. 24 § tredje stycket
Anteckningar/motivering

Ort

Datum

Underskrift

Ovan lämnade uppgifter kommer att registreras i Orsa kommuns administrativa system för skola och barnomsorg och
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen. (PUL)

Postadress
Box 23
794 21 ORSA

Besöksadress
Barn- och utbildningskontoret
Parkgatan 1, 2 tr

Telefon
0250-55 21 04

Fax
0250-55 22 69

e-post
bun@orsa.se

VT

Orsa Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslut mottagande kommun
Tillstyrker placering enligt
Skollagen 10 kap. 27 §

Läsår

Tillstyrker placering enligt
Skollagen 10 kap. 28 §

Avslår placering enligt Skollagen 10 kap. 30 §

Skola

Hösttermin

Årskurs

Vårtermin

Motivering till avslag

Datum

Underskrift av förvaltningschef/rektor

Kommunens Interkommunala prislista bifogas beslutet
Egna anteckningar

Lämnas/sänds till Barn- och utbildningsförvaltningen, adress enligt nedan.
Ovan lämnade uppgifter kommer att registreras i Orsa kommuns administrativa system för skola och barnomsorg och
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

_____________________________________________________________________________________________________

Beslut i grundskolefrågor, Skollagen (1985:1100) 4 kap.11 §, kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklagande ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd, men lämnas in, senast tre veckor från den dag Du fick del av
beslutet, till Orsa Kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 23, 794 21 Orsa.
Du har rätt att få hjälp att överklaga beslut av kommunen. Vill du ha hjälp med att överklaga eller om något är oklart är du
välkommen att höra av dig till den nämnd som har fattat beslutet eller kommunkansliet.

Postadress
Box 23
794 21 ORSA

Besöksadress
Barn- och utbildningskontoret
Parkgatan 1, 2 tr

Telefon
0250-55 21 04

Fax
0250-55 22 69

e-post
bun@orsa.se

