SKOLBLANKETT
- skolgång i grundskola

Ändra/byta till:
Skolgång i Vingåkers kommuns grundskolor
Skolgång i __________________ kommun

Skolgång i friskola

Elevuppgift
För- och efternamn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer och ort

Telefonnr/mobil

Vid flytt, ny bostadsadress

Vid flytt, nytt postnummer och ort

Flyttdatum

Nuvarande skola

Mentor

Årskurs / Klass

Önskad skola (ange skolans namn)

Önskat datum för byte

Önskas fritidshem, skicka anmälan via e-tjänsten
Hypernet som finns på www.vingaker.se

Modersmål (om annan än svenska)

Tidigare skolgång i Sverige

Ja

Nej

Övrig information till mottagande skola

Vid val av annan skola än den kommunen anvisar, kan rätten till skolskjuts upphöra.
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1 för- och efternamn

Personnummer

Telefonnr/mobilnr

Bostadsadress (om annan än elevens)

Postnummer och ort

E-post

Vårdnadshavare 2 för- och efternamn

Personnummer

Telefonnr/mobilnr

Bostadsadress (om annan än elevens)

Postnummer och ort

E-post

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 2

Mottagande skolas beslut (Beslut delges av rektor till vårdnadshavare och skolhandläggare i BoU förvaltningen)
Beviljas

Avslås, motivering:

Datum för skolstart

Klassplacering

Ort och datum

Rektor

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PuL (Personuppgiftslagen). Informationen du lämnar i anmälan lagras och bearbetas i register av barn- och
utbildningsförvaltningen. Genom att lämna in din anmälan medger du att informationen tills vidare hanteras i register av kommunen. Du har rätt att begära rättelse för
felaktig uppgift. Du har även rätt att begära utdrag från kommunen om vilka uppgifter som behandlas av oss.

Blankett skickas till: Vingåkers Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 643 80 Vingåker, eller e-post bou@vingaker.se
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: bou@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

Bilaga till SKOLBLANKETT

UTDRAG AV SKOLLAGEN
Grundskola Kap. 10
25 §
En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den
som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för
ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.
26 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att
kommuner får anordna särskild utbildning i sin grundskola. Föreskrifterna får innebära att elever
från hela landet i mån av plats ska tas emot på utbildningen.
27 §
En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § tredje stycket, 25 eller 26 § ta emot en elev
från en annan kommun i sin grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.

Fritidhem Kap. 14
14 §
En kommun som i sitt fritidshem har en elev från en annan kommun ska ersättas för sina
kostnader för elevens utbildning i fritidshemmet av elevens hemkommun, om elevens skolgång i
den mottagande kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på 9 kap.
13 § första stycket, 10 kap. 24, 25 eller 26 § eller 11 kap. 24 § andra stycket 2 eller 25 §.
Även i andra fall då en kommun i sitt fritidshem har en elev från en annan kommun ska
hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant
fall inte kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens
åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till sina egna fritidshem. Har en elev ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver
hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Ersättningen enligt första eller andra stycket ska i förekommande fall minskas med belopp
som huvudmannen tar ut enligt 12 §.

Om beslut fattas enligt kap 10, 25§ och innebär avslag kan det överklagas hos skolväsendets
överklagandenämnd inom tre veckor efter det att du/ni fått del av beslutet. Överklagandet
skickas till den kommun som fattat beslut.
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