ANSÖKAN OM ELEVRESOR
- gymnasiet
Läsår ___________
Elevuppgift

För- och efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Skolort

Telefonnummer

E-post

Kommande årskurs

Utbildning

Kommande klass

Skola

Välj aktuell elevresa

Busskort, linjetrafik via Sörmlandstrafiken
(Gäller bl.a. resor till Katrineholm och Flen)

Ange ev. tidigare busskortsnummer

Resebidrag för tågkort via Movingo
(Gäller bl.a. resor till Hallsberg, Kumla, Örebro och Norrköping. I tågbiljetten ingår även busskort för linjetrafik i Sörmland och i den ort du
reser till.) Fyll i uppgifter om utbetalning av reseersättning i rutan längre ned.

Mitt avstånd mellan hem och hållplats

Resebidrag för anslutningsresor till busshållplats
(Gäller om avståndet mellan hem och hållplats överstiger 6 km)
Fyll i uppgifter om utbetalning av resebidrag i rutan längre ned.

Övriga uppgifter

Uppgifter om utbetalning (gäller endast resebidrag)
Kontoinnehavare

Hela läsåret
Hela VT

Bank

Hela HT
Annan period, fr.o.m ……………..t.o.m ..………………..

Kontonummer (clearing- och kontonummer)

Underskrift av elev/vårdnadshavare (för omyndig elev vårdnadshavares underskrift)
Ort och datum

Underskrift

Telefonnummer vårdnadshavare

Namnförtydligande

Härmed försäkras att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Elev är skyldig att anmäla ändrade förhållanden såsom till
exempel avbrutna studier eller flytt till annan kommun.

Busskortbeslut – övriga beslut skickas ut i separata brev (fylls i av barn- och utbildningsförvaltningen)
Busskort beviljas och aktiveras till skolstart på det angivna kortnumret, eller det medskickade kortet
Busskort beviljas ej. Anledning/Skäl:
Datum

Beslutandes underskrift

Blanketten skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen 643 80 Vingåker eller bou@vingaker.se
Kontaktperson: Catarina Djuptröm, 0151-191 49

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

