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Social- och utbildningsförvaltningen 

BYTE AV SKOLA eller  
ANSÖKAN OM SKOLGÅNG 
i annan skola i Ludvika kommun än den 
som kommunen anvisat 

Sida 
1(1) 

 
 

 
 

 
 Skickas/lämnas till: 

Önskad skolas expedition eller  
till adressen längst ner på sidan 
 

 
 

Önskad skola 
Skolans namn Årskurs Fr o m 

Nuvarande skola  
Skolans namn Årskurs/klass 

Eleven 
Namn 
 

Personnummer 
 

Gatuadress 
 

Postnummer och -ort 
 

Vårdnadshavare 
Namn vårdnadshavare 1 Namn vårdnadshavare 2 

E-postadress 
 

E-postadress 
 

Mobilnummer 
 

Mobilnummer 
 

Underskrift 
Ort och datum 
 

Ort och datum 
 

Namnteckning vårdnadshavare 1 Namnteckning vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
 

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. 

 

 
 
Förälders rätt att välja annan skola regleras i Skollagen (2010:800) 10 kap 30§. 
 
Enligt Föräldrabalken 6 kap 11-12§§ är det vårdnadshavaren eller enligt 13§ vårdnadshavarna (vid gemensam vårdnad) 
som ansöker om vilken skola ett barn ska gå i. 
 
Elever i åk F-6 som är skolskjutsberättigade kan endast erbjudas kostnadsfri skolskjuts till den anvisade skolan, för elever 
i åk 7-9 kan busskort erbjudas vid val av annan skola i kommunen om avståndsgränsen (4 km) för skolskjuts är uppfylld. 
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