ANSÖKAN OM
Skolskjuts pga växelvis boende

Sida

1(3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skickas till:

Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde planering
771 82 Ludvika

Till vårdnadshavare för barn som behöver skolskjuts
pga två boenden.
Social- och utbildningsnämnden beslutade i januari 2003 om skolskjuts
till bägge vårdnadshavares bostäder utifrån kommunens
skolskjutsregler, för barn vars båda föräldrar är boende i kommunen
och har gemensam vårdnad och där barnet har växelvis, lika mycket,
schemalagt boende hos respektive förälder.
Alla skjutsar som anordnas organiseras i första hand med
kollektivtrafik, dvs busskort utdelas.
Om Ni har önskemål om sådana skolskjutsar, fyller ni i bilagan och
returnerar till oss för handläggning. Om situationen förändras måste Ni
omedelbart meddela oss detta. Inför varje läsårsstart ska ansökan
förnyas med en underskriven blankett.
Från det datum er ansökan inkommer till kansliet behöver vi ca 3
veckors handläggningstid för vår organisation. Vid skolstart är
handläggningstiden betydligt längre.
•
•

OBS!
Båda vårdnadshavarna måste skriva under ansökan
Skjutsen påbörjas först när ni lämnat in er underskrivna ansökan
Med vänlig hälsning
Skolskjutssamordnare
Tel 0240-861 14

Hemsida

E-post

Organisationsnr

Ludvika kommun

www.ludvika.se

samhallsbyggnad@ludvika.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

0240-860 00

0240-866 87

467-5088

771 82 Ludvika

Carlavägen 24
771 30 Ludvika

212000-2270
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Sökande
Elevens namn

Elevens personnummer

Elevens skola

Elevens klass

Folkbokföringsadress
Behöver skolskjuts enligt följande under läsåret

Fyll i var eleven bor under fyra veckor så att det tydligt framgår hur mycket eleven bor hos varje
vårdnadshavare under perioden. Ni måste alltid skriva var eleven bor på morgonen samt på eftermiddagen
(även om det är samma adress). När skolskjuts behövs, kryssa i rutan efter adressen.
Datum för måndag vecka 1

Vecka 1

Adress på morgonen

Skolskjuts

Adress efter skolan

Skolskjuts

Måndag





Tisdag





Onsdag





Torsdag





Fredag





Vecka 2

Adress på morgonen

Skolskjuts

Adress efter skolan

Skolskjuts

Måndag





Tisdag





Onsdag





Torsdag





Fredag





Vecka 3

Adress på morgonen

Skolskjuts

Adress efter skolan

Skolskjuts

Måndag





Tisdag





Onsdag





Torsdag





Fredag





3

Vecka 4

Adress på morgonen

Skolskjuts

Adress efter skolan

Skolskjuts

Måndag





Tisdag





Onsdag





Torsdag





Fredag





Vårdnadshavare 1
Ort och datum

Vårdnadshavare 1 underskrift

Adress

Namnförtydligande

Postnummer och ort

Telefonnummer

Vårdnadshavare 2
Ort och datum

Vårdnadshavare 2 underskrift

Adress

Namnförtydligande

Postnummer och ort

Telefonnummer

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök
www.ludvika.se/gdpr

