Blanketten sändes till: Svalövs kommun, Skolskjuts Grundskolan, 268 80 Svalöv

ANSÖKAN OM SKOLRESA VID VAL AV ANNAN SKOLA
ELEVENS PERSONUPPGIFTER
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress
Postnummer

Telefon elev
Postadress

Email

UPPGIFTER OM SKOLAN
Skolort

Skolans namn och din årskurs

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

Mobiltelefon

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

Ersättningskort Grundskolekort nr:

Antal
zoner

SKOLSKJUTS:

…………………

…………………………………………………….

Datum

Kvittens/namnteckning

Information
Reglerna för grundskoleelevers skolresor i Svalövs kommun finns på kommunens hemsida
www.svalov.se under rubriken Utbildning & Barnomsorg – Skolskjuts, grundskola.
Resor inom Svalövs kommun:
Elever som är folkbokförda i Svalövs kommun och som valt en annan grundskola än den anvisade
erbjuds resa i form av busskort eller skolskjuts. Skolskjuts innebär att eleven får resa med de av
kommunen upphandlade skolskjutsarna.
Resor utanför Svalövs kommun:
För elever som valt en skola utanför kommunen gäller busskort som innebär att eleven får resa med
Skånetrafikens linjebussar och regiontåg.
Om ansökan om skolresa inte beviljas skickar vi hem ett skriftligt beslut om detta.
Om ansökan om skolresa beviljas får du däremot inget skriftligt besked om detta.
Busskortet kan hämtas på kontoret på Industrigatan 6 i Svalöv. Utdelning sker torsdagen den 9:e,
torsdagen den 16:e och fredagen den 17:e augusti mellan kl 9.00 och kl 15.00.
Kommer ansökan in efter att skolan börjat kan du som regel hämta grundskolekortet en dag efter
det att vi mottagit din ansökan. Ring 0418-475480 för att bekräfta att ditt kort är klart för
utlämning.
Om busskortet förloras så fås ett nytt kort mot ersättning.
1:a ersättningskortet kostar 50 kr
2:a ersättningskortet kostar 100 kr
3:e ersättningskortet kostar 300 kr
Därefter 300 kr per kort.
Det hämtas och betalas i kommunhusets reception. För närvarande tar vi swish eller kontanter.
Hantering av personuppgifter: När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen.
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och
tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende
hänvisas till kommunens hemsida: www.svalov.se/personuppgifter.

