ANSÖKAN OM SKOLTRANSPORT VID
VAL AV ANNAN SKOLA
ELEVENS PERSONUPPGIFTER
Efternamn

Personnummer

Förnamn

Telefon

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

UPPGIFTER OM SKOLAN
Skolans namn

Klass

Skolort

ANSÖKAN AVSER
( ) grundskolekort för resor mellan hemadress och vald skola utanför kommunen
( ) skolskjuts mellan hemadress och

Svalövs Montessoriskola

( ) läsåret HT 2014/VT 2015
( ) del av läsåret:…………………………………………………..
UNDERSKRIFTER
Jag försäkrar, att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och jag har tagit del av reglerna angående grundskoleelevers resor (se nedan) och
därmed också de bestämmelser, som gäller vid t ex byte av bostadsadress eller skola.
Ort

Datum

Vårdnadshavare

Telefon hem

Namnförtydligande

Telefon mobil

Blanketten sändes till: Svalövs kommun, Skoltransporter, 268 80 Svalöv.
Ifylles av myndighetens handläggare
BESLUT
Dag:

Berättigad till
busskort/skolskjuts

Ej berättigad till
busskort/skolskjuts

Sign:
Grundskolekort nr:

Antal
zoner

Ersättningskort Grundskolekort nr:

Antal
zoner

…………………
Datum

SKOLSKJUTS:

…………………………………………………….
Kvittens/namnteckning

Information
Reglerna för grund- och särskoleelevers skolresor i Svalövs kommun finns på kommunens hemsida
www.svalov.se under rubriken Utbildning & Barnomsorg - Skolskjuts - Regelverk. Med begreppet
kranskommun i regelverket avses kommunerna Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Klippan, Kävlinge,
Landskrona och Åstorp.
Elev, som är folkbokförd i Svalövs kommun och som väljer annan skola ska beviljas resebidrag. Resebidraget ges antingen i form av ett grundskolekort eller i form av skolskjuts. För elever som valt en skola utanför kommunen gäller grundskolekort som innebär att eleven får resa med Skånetrafikens linjebussar och regiontåg.
För elever som valt en annan grundskola i kommunen eller Svalövs Montessoriskola kan resebidrag
antingen ges i form av grundskolekort eller skolskjuts som innebär att eleven får resa med de av kommunen upphandlade skolskjutsarna.
För elever som går på Svalövs Montessoriskola lämnas ansökan om grundskolekort direkt till
skolan som ombesörjer så att eleven får sitt kort på skolan i anslutning till terminsstarten.
Om ansökan om grundskolekort ej beviljas skickar vi hem ett skriftligt beslut om detta.
Om ansökan om grundskolekort beviljas får du däremot inget skriftligt besked om detta.
Ansökan måste vara kommunen tillhanda minst en vecka före det att kortet avhämtas.
Grundskolekortet kan du hämta i receptionen i kommunhuset den 11 – 15 augusti samt 18 – 20 augusti
kl. 09.00 – 12.00 samt kl. 12.45 – 15.00. Kommer ansökan in efter den 10 augusti kan du som regel
hämta grundskolekortet en vecka efter det att vi mottagit din ansökan. Grundskolekortet ska i så fall
hämtas i kommunhusets reception vardagar mellan kl. 08.00 och 16.30.
Dina personuppgifter registreras och används för ärendets hantering i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen). Alla registrerade uppgifter är offentlig handling. Lämna skriftligt besked till Svalövs kommun, Skoltransporter, 268 80 Svalöv om du önskar ytterligare information om hur dina personuppgifter
används eller om du vill meddela ändring av uppgifterna.

