Verksamhet Utbildning

Ansökan om plats i förskoleklass/grundskola/grundsärskola i
Bollebygd kommun
En elev, som är folkbokförd i annan kommun än Bollebygd, har rätt att bli mottagen i
förskoleklass/grundskola/grundsärskola i Bollebygds kommun om eleven med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i Bollebygds förskoleklass/grundskola/
grundsärskola (Skollagen 9 kap 13 §,10 kap 27 § och 11 kap 25 §).
En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun i sin grundskola efter
önskemål från elevens vårdnadshavare.
Innan skolkommunen fattar beslut om att, för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den
inhämta yttrande från elevens hemkommun.
Tänk på att skolskjuts inte anordnas från annan kommun. Här har vårdnadshavaren skyldighet att
själv ordna så att eleven kommer till skolan.
Eleven är folkbokförd i annan kommun och söker skolplacering i Bollebygd kommun.
Elev

Elev (för- och efternamn)

Personnummer (10 siffror)

Går i årskurs

Folkbokföringsadress i annan kommun

Önskad skolenhet
Önskas fritidshemsplacering?

Skäl till ansökan

Ja ☐

Nej ☐

 Särskilda skäl, vilket redovisas nedan
 Vårdnadshavarens önskemål

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare 1 för- och efternamn
Hemtelefon

Personnummer
Mobiltelefon

Telefon (arbete/skola)

e-postadress
Vårdnadshavare 2 för- och efternamn
Hemtelefon

Personnummer
Mobiltelefon

Telefon (arbete/skola)

e-postadress

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033-23 13 00

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

Särskilda skäl och/eller övriga omständigheter som är av intresse för beslut om skolgång i Bollebygd kommun.

Underskrift av båda vårdnadshavarna
Ort och datum

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Bollebygds kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/anmälan. Uppgifterna
behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör
personuppgifter. Utbildningsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Bollebygds kommun hanterar personuppgifter på
www.bollebygd.se/kommunochpolitik/sakerhetochkris/dataintegritet

