ORSA KOMMUN
Verksamhetsområde Lärande

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

Vårdnadshavare

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 kontoret för Lärande, se adress nedan.

Information om behandling av personuppgifter
Orsa kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras till
andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens
dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Postadress
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress
Kontoret för Lärande
Parkgatan 1

Telefon
0250-55 23 23

Fax
0250-55 22 69

e-post
larande@orsa.se

ORSA KOMMUN
Verksamhetsområde Lärande

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

Läsår

HT

VT

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

Ort

Datum

Underskrift

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



Tillstyrker placering enligt
Skollagen 10 kap. 28 §



Avslår placering enligt Skollagen 10 kap. 30 §

Skola

Årskurs

Läsår
Hösttermin
Motivering till avslag

Datum

Vårtermin

Underskrift av förvaltningschef/rektor

Kommunens Interkommunala prislista bifogas beslutet
Egna anteckningar

Skickas till kontoret för Lärande, se adress nedan.

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, Kontoret för Lärande, 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 det utskott som har fattat beslutet eller kommunkansliet.

Postadress
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress
Kontoret för Lärande
Parkgatan 1

Telefon
0250-55 23 23

Fax
0250-55 22 69

e-post
larande@orsa.se

