Ansökan om skolskjuts

ORSA KOMMUN
Verksamhetsområde Lärande

Skolskjuts kan beviljas enligt Skollagen/skolskjuts 10 kap. 32 § och 11 kap. 31 § Skolskjutsreglemente för
grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut.
•
•

Förnyad ansökan görs inför varje läsår
Vid ansökan om skolskjuts vid växelvis boende intygar undertecknande vårdnadshavare att barnet bor
ungefär lika mycket hos båda föräldrarna
Skolskjuts
Skolskjuts vid växelvis boende. Intyg bifogas.
Skolskjuts vid särskilda skäl. Vid tillfällig funktionsnedsättning bifogas läkarintyg.

Elev
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Skolskjuts önskas
Läsåret

Del av läsår fr.o.m.

Till skolan

Från skolan

Skola

Årskurs

t.o.m.

Kommunal skola Friskola

Skolskjuts vid särskilda skäl
Motivering/skäl (bifoga intyg/brev om sådana finns)

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Telefon (bostad)

Telefon (mob)

Telefon (bostad)

Telefon (mob)

Underskrift (härmed försäkras att ovanstående uppgifter är sanningsenliga)
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Postadress
Box 23
794 21 ORSA

Besöksadress
Kontoret för Lärande
Parkgatan 1, 2 tr

Telefon
0250-55 23 23
wwww.orsa.se

Fax
0250-55 22 69

e-post
larande@orsa.se
Blankett LAR rev 201805

Ansökan om skolskjuts

ORSA KOMMUN
Verksamhetsområde Lärande

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

Ansökan lämnas/skickas till respektive skola

Yttrande från rektor
Ansökan beviljas

Ansökan avslås

Läsåret

Del av läsåret

Motivering/anteckning

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)
Beslut i skolskjutsfrågor kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt svenska förvaltningslagen 22-25 § Överklagande ska ställas
till Förvaltningsrätten i Dalarnas län, 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.
Beslut om skolskjuts till fristående skolor eller annan kommunal skola än den som kommunen anvisat kan endast överklagas genom
laglighetsprövning 10 kap. kommunallagen. Överklagande ska ställas till Förvaltningsrätten i Dalarnas län, 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.

Skolkort utlämnat, datum

Postadress
Box 23
794 21 ORSA

Skolkortsnummer

Besöksadress
Kontoret för Lärande
Parkgatan 1, 2 tr

Underskrift skolassistent

Telefon
0250-55 23 23
wwww.orsa.se

Fax
0250-55 22 69

e-post
larande@orsa.se
Blankett LAR rev 201805

