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SKICKA TILL
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

Ansökan om skolskjuts

BOX 29
186 21 VALLENTU NA

för elever i grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola

Elevuppgifter
ELEVENS FÖR- OCH EFTERNAMN

PERSONNUMMER (10 SIFFROR)

FOLKBOKFÖRINGSADRESS

POSTNUMMER

ORT

SKOLA

ÅRSKURS

ORT

Vårdnadshavares uppgifter
VÅRDNADSHAVARE 1

PERSONNUMMER (10 SIFFROR)

FOLKBOKFÖRINGSADRESS

POSTNUMMER

TELEFON

ORT

E-POSTADRESS (OM BESKED OM BESLUT ÖNSKAS VIA E- POST)

VÅRDNADSHAVARE 2 (VID VÄXELVIS BOENDE)

PERSONNUMMER ( 10 SIFFROR)

FOLKBOKFÖRINGSADRESS

POSTNUMMER

TELEFON

ORT

E-POSTADRESS (OM BESKED OM BESLUT ÖNSKAS VIA E- POST)

Ansökan avser





SL-kort (läsårskort)

Särskilda anordnad skolskjuts (taxi)

Eleven önskar skolskjuts med start läsår/datum: ………………………………………………………………



Från elevens folkbokföringsadress



Från båda adresserna vid växelvis boende

Eleven går i särskild undervisningsgrupp (Atlas, Clavis, Vallen)

 Ja  Nej

Skäl till ansökan

 Avstånd till skolan (3 km för elever i årskurs F-6, 5 km för elever i årskurs 7-9)
 Trafikfarlig väg (Hänsyn tas till vägens utformning, siktförhållanden och övrig trafik)
 Funktionsnedsättning (Bifoga intyg eller motsvarande som styrker elevens behov)
 Annan särskild omständighet (Bifoga intyg eller motsvarande som styrker barnets
behov)

Underskrift
DATUM (ÅÅMMDD)

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 1

DATUM (ÅÅMMDD)

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 2 (VID VÄXELVIS BOENDE)

Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt
de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om
uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis,
en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig
som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi
behandlar om dig.

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
BOX 29 · 186 21 VALLENTU NA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00
BUF@VALLENTU NA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

