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Ansökan skolskjuts läsåret 2017/2018
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan görs på denna blankett för alla nedanstående skäl:
1. Avstånd skolväg hemmet- skolan, avstånd busshållplats
2. Trafikförhållanden, som trots för kort avstånd till skolan, kan
motivera skolskjuts
3. Växelvist boende
4. Utnyttjande av fritidshem eller ej
5. Funktionsnedsättning/diagnos. OBS (särskoleelev ska inte ansöka)
6. Andra särskilda omständigheter omständigheter

Elevens uppgifter
Förnamn

Adress

Efternamn

Personnummer

Postnummer och ort

Kommun

Skola kommunal eller friskola (om eleven går i friskola, ange elevens placeringsskola dvs den närmaste skola
eleven skulle ha gått i inom kommunens grundskola)

Skäl för ansökan om skolskjuts
1. Avstånd skolväg mellan hemmet och skolan
Kortaste gång- eller cykelväg (ev.
bilväg) (km) till skolan
km

Årskurs läsåret 2017/2018

Kortaste gång- eller cykelvägsavstånd
(meter) till närmaste linjebusshållplats

meter

2. Trafikförhållanden, som trots för kort avstånd till skolan (gäller ej till hållplats) kan motivera skolskjuts
Viktigt att du läser på www.karlskoga.se/skolskjuts vilka särskilda trafikförhållanden, det vill säga ökad risk för
trafikolycka, angående vägen till skolan (sommar/vinter) som kan motivera skolskjuts. Bifoga särskild bilaga om
det behövs mer utrymme.

3. Växelvist boende
Markera på sidan 2 vilken vecka som barnet bor hos respektive vårdnadshavare.
Båda vårdnadshavarna måste vara folkbokförda i Karlskoga kommun för rätt till växelvis skolskjuts.
Lämna nedan mer info om det växelvisa boendet, t.ex. växlingsdag eller annan info om så behövs.
OBS! Vid växelvist boende ska domstolsdom, avtal eller schema över det växelvisa boendet bifogas ansökan eller
redovisas nedan. Varaktighet ska vara hela läsåret. Ansökan skall vara underskriven av båda vårdnadshavarna.

4. Planerat utnyttjande av fritidshem (fritids) läsåret 2017/2018
Markera med kryss nedan vad som gäller ditt barns planerade utnyttjande av fritidshem på skolan.
OBS! Schema för faktiskt utnyttjande av fritidshem ska lämnas till skolan vid förfrågan vid höstterminens start.
Fritidshem kommer att utnyttjas
Fritidshem kommer att utnyttjas
Fritidshem kommer
HELTID
DELTID
inte att utnyttjas
Före och efter skolan alla dagar
Före eller efter skolan någon
alls.
måndag till fredag.
eller alla dagar i veckan.

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se ,vx 0586-610 00.
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Ansökan skolskjuts läsåret 2017/2018
Barn- och utbildningsförvaltningen
5. Funktionsnedsättning/diagnos
Ange här om ditt barn har en funktionsnedsättning (diagnos) som innebär behov av skolskjuts.
OBS! Läkarintyg som anger att skolskjuts är nödvändigt på grund av funktionssättningen måste bifogas ansökan.
Gäller inte tillfällig funktionsnedsättning pga olycksfall. I sådant fall gäller sjuktransport via försäkringsbolag.
Se kommunens hemsida om olycksfallsförsäkring.
Diagnos (bifoga läkarintyg)

Klarar barnet att själv åka med Länstrafikens
linjebussar och tätortsbussar? (Ja/Nej)

6. Annan särskild omständighet
Ange här om det finns andra särskilda omständigheter för ditt barn som innebär att skäl till skolskjuts finns. Bifoga
särskild bilaga om det behövs mer utrymme för att beskriva särskild omständighet.

Elevens boende
Eleven bor hos vårdnadshavare (1) jämna veckor

Eleven bor hos vårdnadshavare (1) ojämna veckor

Eleven bor hos vårdnadshavare (2) jämna veckor

Eleven bor hos vårdnadshavare (2) ojämna veckor

Vårdnadshavares underskrift (om eleven har två vårdnadshavare ska båda skriva under oavsett om vårdnadshavare sammanbor eller inte)
Datum

Personnummer

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande (1)

Namnförtydligande (2)

Folkbokföringsadress

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Kommun

Kommun

Telefon

Telefon

E-post

E-post

Personnummer

Undertecknad blankett ska vara Karlskoga kommun tillhanda senast 1 mars 2017.
Skicka blanketten till: Karlskoga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 691 83 Karlskoga eller maila
blanketten till: bun@karlskoga.se. Märk kuvert/mail med "Skolskjuts 2017/2018".
Information
Utförlig information om rätt till skolskjuts och med vilka skäl som berättigar till skolskjuts finns på kommunens
hemsida www.karlskoga.se/skolskjuts
Här finns Karlskoga kommuns Skolskjutsreglemente och kontaktuppgifter vid eventuella frågor.

Fylls i av Barn- och utbildningsförvaltningen
Ansökan inkom datum

Kga ref nr

Elevens registreringsnummer i Skjuts+

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se ,vx 0586-610 00.
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