ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS används då:
• sökande vill åberopa särskilda trafikförhållanden, elevs funktionsnedsättning eller andra
särskilda skäl
• skolskjuts ansöks på grund av att elev bor växelvis på två adresser inom kommunen
• skolskjuts vid val av annan skola än den kommunen reserverat
Ansökan ska förnyas varje läsår och skickas till:
Knivsta kommun, Utbildningskontoret, 741 75 Knivsta
Skäl för ansökan
Trafikförhållanden

Vinterkort

Växelvis boende

Busskort

Funktionsnedsättning
(läkarintyg bifogas)
Val av skola (fyll i kontouppgifter)

Ansökan gäller
Elevens namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Tfn

Vårdnadshavare 1, Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Adress

Postadress

Tfn arbete

Tfn bostad

E-post

Vårdnadshavare 2, efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Adress

Postadress

Tfn arbete

Tfn bostad

E-post

Skolskjuts önskas
Fr o m datum

T o m datum

Elevens skola

Avstånd mellan hem och skola

Ersättning för busskort vid val av annan skola än den kommunen reserverat (inom kommunen)
Ange kontouppgifter (endast när det gäller bidrag för busskort)
Bank
Bankkonto, clearing-och kontonummer

Vid ansökan om skolskjuts vid växelvis boende intygar undertecknade vårdnadshavare att
barnet stadigvarande bor lika mycket på bägge bostadsadresserna
Utbildningskontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
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Datum

Vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Datum

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Motivering vid åberopande av trafikförhållande, funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl

Skollagen (10kap 32§)
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till
den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem
eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27§§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
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