Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

För att bli beviljad skolskjuts från två bostadsadresser gäller följande:
-

båda adresserna skall ligga i Mariestads kommun
minst en av adresserna skall tillhöra det upptagningsområde som gäller för skolan som
eleven går på
vägen mellan hemmet och skolan ska uppfylla kommunens avståndskriterier
det växelvisa boendet skall vara ett fast arrangemang och eleven skall i princip
bo lika mycket hos vardera föräldern (vistas barnet endast en tredjedel av tiden hos en förälder så är det
inget varaktigt boende utan endast umgänge)

-

Mariestads kommun ordnar ingen skolskjuts för barn i förskoleklass med växelvis boende.
Det förutsätts att vårdnadshavare själv ansvarar för transport till verksamheten.

Förnyad ansökan görs inför varje nytt läsår. Skulle det förhållande som beslutet grundar sig
på förändras, upphör beslutet att gälla med verkan från och med det datum då förändringen
skett.

Denna ansökan avser läsåret ….../……
Ansökan gäller eleven
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Telefon

Skolans namn

Årskurs

Skolskjuts önskas
Fr.o.m datum

T.o.m

Tillsvidare

Vårdnadshavare 1
Namn

Personnummer

Adress

Postnr

Telefon bostad (även riktnummer)

Ev mobiltelefon

Ort

E-postadress

Vårdnadshavare 2
Namn

Personnummer

Adress

Postnr

Telefon bostad (även riktnummer)

Ev mobiltelefon

E-postadress

Ort

1(2)

Ansökan skickas till:
Skolskjuts
Kyrkogatan 2
542 86 MARIESTAD

2(2)

Skolskjutsschema vid växelvis boende
Skjuts från/till Vårdnadshavare 1
Markera med kryss hur boendet är upplagt

Vecka
Jämn

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Vecka
Udda

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Skjuts från/till Vårdnadshavare 2
Markera med kryss hur boendet är upplagt

Vecka
Jämn

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Vecka
Udda

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Frågor och upplysningar
Ja

Nej

Han ni gemensam vårdnad?
Går barnet på fritids efter skoldagens slut?
Kan barnet åka med linjebuss?
Kan barnet åka med förälder mot ersättning om annan skjuts saknas?
Hur åker barnet till skolan i dag?

Vid delad vårdnad måste båda vårdnadshavare skriva under
Ort och datum
Vårdnadshavare 1 underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
Vårdnadshavare 2 underskrift

Namnförtydligande

Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas utav Mariestads kommun i samband med utredningen av er ansökan
om skolskjuts. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig och undertecknad begäran, få ut information om vilka personuppgifter
om dig som behandlas av kommunen. Kommunen är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

