Ansökan om skolskjuts

Ansökan avser läsåret
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och gäller ett läsår

Skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 500, 577 26
Hultsfred. Vid frågor ring 0495-24 13 04 eller 0495-24 00 00.
Eleven
Namn

Årskurs

Personnummer (tio siffror)

Bostadsadress 1 (folkbokföringsadress)

Vårdnadshavare

Bostadsadress 2 (vid delad vårdnad *)

Vårdnadshavare

Vald skola
Skolskjuts önskas till

Hänvisningsskola*
* Hänvisningsskola är den kommunala skola som kommunen erbjuder
eleven plats i

Vägavstånd
Avstånd mellan folkbokföringsadress och vald skola

Avstånd mellan folkbokföringsadress och närmaste KLT-hållplats

Avstånd mellan bostadsadress 2 och vald skola

Avstånd mellan bostadsadress 2 och närmaste KLT-hållplats

Vårdnadshavare 1
Datum

Namnteckning

Telefonnummer

Namnförtydligande

Vårdnadshavare 2 (vid delad vårdnad)
Datum

Namnteckning

Telefonnummer

Namnförtydligande

Rätt till skolskjuts
Elever i grundskolan erbjuds kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Allmän linjetrafik ska utnyttjas om det är möjligt.
Barn som är på fritids före och/eller efter skoldagen beviljas inte skolskjuts enligt dessa tider.
Skolskjuts beviljas enbart i samband med skolans start- och sluttider. Fritids är en omsorgsform
och föräldrar ansvarar för att barnen kommer dit och hem. För mer info se
www.hultsfred.se/skolskjuts
*

I

- För rätt till skolskjuts vid delad vårdnad ska barnet vistas lika delar hos vardera
vårdnadshavaren.
- Avstånd till skolan från båda adresserna ska anges i ansökan.
- Tidsschema för barnets boende hos de båda vårdnadshavarna ska bifogas.
- Båda vårdnadshavarna ska skriva under ansökan.
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 500
577 26 Hultsfred
barn.utbildning@hultsfred.se
0495-24 00 00
Uppgifterna registreras i vårt datasystem. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig
för att kommunen ska kunna erbjuda skolskjuts enligt skollagen.
Uppgifterna hanteras internt inom Hultsfreds kommun och lämnas ut till skolskjutsentreprenörer och KLT, Kalmar Länstrafik.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
Barn- och utbildningsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte
är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

