Anvisningar till blanketten

Ansökan om byte av skola
Vårdnadshavare skickar eller lämnar ifylld blankett ”Ansökan om byte av skola’”
till den skola som elev önskar byta till. Rektor i mottagande skola beslutar om
inskrivning om det finns plats på skolan.
Vårdnadshavare informeras om regler för skolskjuts vid byte av skola. När
elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisar så innebär det inte
automatiskt rätt till skolskjuts. Eleven kan få skolskjuts under vissa
förutsättningar som regleras i skollagen.
Information om skolskjutsregler och blankett ”Ansökan om prövning av
skolskjuts” finns tillgängligt på kommunens webbsida www.pitea.se/skolskjuts
Blankett ”Ansökan om prövning av skolskjuts” skickas till Piteå kommun,
Utbildningsförvaltningen.
Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad med växelvis boende används
blanketten ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”. Även den skickas till
Piteå kommun, Utbildningsförvaltningen.
Information som skolskjuts lämnas av Piteå kommuns Medborgarservice,
0911-69 60 00.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Information
De personuppgifter du lämnar i denna blankett behandlas enligt
dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter
som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om
dataskyddsförordningen hittar du på www.pitea.se/personuppgifter.

Ansökan om byte av grundskola
Barnets namn (förnamn, efternamn)

Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX)

Folkbokföringsadress

Vårdnadshavare/god man namn

Telefon

Telefon arbete

Folkbokföringsadress

E-post

Vårdnadshavare namn

Telefon

Folkbokföringsadress

E-post

Jag/vi önskar att vårt barn byter från skolenhet

Jag/vi önskar att vårt barn byter till skolenhet

Telefon arbete

Datum för önskat skolbyte

Skolskjuts
När elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisar så innebär det inte automatiskt rätt
till skolskjuts. Information om skolskjuts vid skolbyte finns i anvisningarna till denna blankett, se
sidan 1.

Vårdnadshavares underskrift
Om barnet har två vårdnadshavare (även gemensam vårdnad) krävs bådas underskrift.
Vårdnadshavare/god man

Vårdnadshavare

Ort och datum

Ort och datum

Blanketten skickas till rektor för önskad skolenhet. Adress, se www.pitea.se/skolor
Beslut av rektor vid mottagande skola (delegationspunkt 8.5)
Motivering:

☐ Beviljas

☐ Beviljas inte

Ort och datum

Skolenhet

Rektor, namnteckning

Namnförtydligande

