ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS FÖR
ELEVER I GRUNDSKOLAN/
GRUNDSÄRSKOLAN/
GYMNASIESÄRSKOLAN

1(2)

- Beslut om skolskjuts fattas av skolskjutsansvarig. Beslutet
delges vårdnadshavare och skola där eleven har sin
placering ledigheten

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

Elev
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postadress

Skola, namn

Klass

Vårdnadshavare
Namn

Folkbokföringsadress

Postadress

Telefon

Telefon, hem

E-postadress

Vårdnadshavare (Vid gemensam vårdnad uppges bådas adress)
Namn

Folkbokföringsadress

Postadress

Telefon

Telefon, hem

E-postadress

Ansökan avser

Fr o m
From

Busskort
Elev med funktionshinder/behov av
särskilt stöd
Tillfälligt behov/ annan orsak

Samordnade resor med taxi/minibuss

Orsak, specificera
Orsak, specificera

Skolskjuts - Taxi
Från

Till

Beskriv elevens behov

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se

BoU/Barn och utbildning/20210720
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Underskrift (undertecknas av båda vårdnadshavare)
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1, namnteckning

Vårdnadshavare 2, namnteckning

Vårdnadshavare 1, namnförtydligande

Vårdnadshavare 2, namnförtydligande

Beslut
Från och med, datum

Bifalles för tiden
Tur/Retur

Till och med, datum

Endast tur

Endast retur

Avslås (ange motivering nedan)
Motiviering

Underskrift

Ort och datum
Namnteckning, skolskjutsansvarig

Namnförtydligande, skolskjutsansvarig

Skolskjuts i Nykvarns kommun

Kommunens skyldighet angående skolskjuts för elever i grundskolan regleras i skollagen. Nykvarns kommuns skolskjutsreglemente finns att
läsa i sin helhet på www.nykvarn.se/skola och utbildning.
Med skolskjuts menas:
resa från bostaden (adressen där eleven är folkbokförd) till skolan.
resa efter skoldagens slut till bostaden.
resa till båda adresserna om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet – förutsatt att båda föräldrarna bor inom Nykvarns
kommun.

•
•
•

Skolskjuts kan beviljas som:
busskort för att åka med kommunala färdmedel.
taxi (samplanerad och anordnad resa).

•
•

Skolskjutsresor i taxi:
eleven hämtas/lämnas vid hemadressen eller uppsamlingsplats vid överenskommen tid.
resorna samplaneras, det vill säga eleverna samåker.
resorna är turbundna, det vill säga skolans schema styr resandet.

•
•
•

Busskort:
kan elever i förskoleklass och grundskola beviljas om skolvägen är:
minst 3 kilometer för elever i förskoleklass.
minst 3 km för elever i år 1 – 3.
minst 4 km för elever i år 4 – 6.
minst 5 km för elever i år 7 – 9.
Minst 6 km för elever i gymnasiesärskolan.

•

Skolskjuts kan beviljas för förskoleklass- och grundskoleelever
med funktionsnedsättning
Av medicinska skäl (Läkarintyg krävs)

•
•

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se

BoU/Barn och utbildning/20210720

