Ansökan om skolskjuts
Datum

För mer information om skolskjuts vänligen läs på www.varberg.se. Ansökan ska göras senast 1 juni för att
du ska kunna garanteras ett beslut innan skolstart.
Uppgifter elev
Elev för- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Skola

Klass

Ort

Skolans adress

Uppgifter vårdnadshavare
För- och efternamn (vårdnadshavare 1)

För- och efternamn (vårdnadshavare 2)

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

E-post

E-post

Ort

Ansökan
Ansökan avser

Hela läsåret 2020/2021

Endast hösttermin

Endast vårtermin

Annan period (Ange vilken annan period)
Bor eleven växelvis på två adresser?

Ja

Ansökan avser

Nej

Jämn vecka

Ojämn vecka

Om eleven bor växelvis, från vilken/vilka adresser gäller ansökan om skolskjuts?

Från vårdnadshavare 1

Från vårdnadshavare 2

Skäl för ansökan

Lång väg till skolan

Funktionsnedsättning

POSTADRESS
Varbergs kommun
Förskole- och grundskoleförvaltningen
432 80 Varberg

BESÖKSADRESS
Norra Vallgatan 14

Trafikförhållanden

Annan särskild omständighet
TELEFONNUMMER
0340-880 00

E-POST OCH WEBBPLATS
fgn@varberg.se
www.varberg.se

Beskrivning av skälet för ansökan, beskriv utförligt

Intyg bifogas (när ansökan avser funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, till exempel läkarintyg)

Vårdnadshavares underskrift
Ovanstående personuppgifter kommer att lagras i förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhetssystem/register och behandlas enligt EU:s
dataskyddsförordning (GDPR), se information nedan.
Datum

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavare är införstådd i att skolskjuts inte beviljas till och från fritidshem och ett beslut om skolskjuts
gäller endast under förutsättning att de förhållanden som ligger till grund för bedömningen inte förändras.

Information om personuppgifter
För att kunna administrera din ansökan om skolskjuts måste vi registrera dig och ditt barn i våra
dataregister. Denna registrering sker för att kunna förenkla ansökningsförfarandet och hantering av
information.
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna blanketten är allmänt intresse,
myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse.
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i blanketten är förskole- och
grundskolenämnden. Du kommer i kontakt med förskole- och grundskolenämnden via Varberg direkt
0340-880 00 eller via e-post: fgn@varberg.se.
Kommunens dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@varberg.se.
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på kommunens hemsida.
https://varberg.se/personuppgifter.

POSTADRESS
Varbergs kommun
Förskole- och grundskoleförvaltningen
432 80 Varberg

BESÖKSADRESS
Norra Vallgatan 14

TELEFONNUMMER
0340-880 00

E-POST OCH WEBBPLATS
fgn@varberg.se
www.varberg.se

