ANSÖKAN / BESLUT
OM SKOLSKJUTS

Malmö stad

Grundskoleförvaltningen
INFORMATION

Ansökan om skolskjuts till kommunal skola lämnas direkt till skolan. Ansökan om skolskjuts till fristående skola lämnas till grundskoleförvaltningen, se adress nedan.
För mer information om skolskjuts vänligen se baksidan.

UPPGIFTER OM ELEV
Förnamn och efternamn

Elevens klass

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Skolans namn

Skolans adress

UPPGIFTER OM VÅRDNADSHAVARE
Förnamn och efternamn (vårdnadshavare 1)

Förnamn och efternamn (vårdnadshavare 2)

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer och/eller mailadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer och/eller mailadress

ANSÖKAN
Ansökan avser

Ht:
Vt:

Läsår:
Annan period:

Bor eleven växelvist?

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

Ja
Nej

Från vårdnadshavare 1
Från vårdnadshavare 2

Skäl för ansökan

Färdvägens längd
Funktionsnedsättning

Trafikförhållanden
Annan särskild omständighet

Beskrivning av skälet för ansökan

Läkarintyg bifogas (rekommenderas vid ansökan utifrån funktionsnedsättning)
Datum

Underskrift (vårdnadshavare 1)

Datum

Underskrift (vårdnadshavare 2)

BESLUT – GÄLLER KOMMUNALA SKOLOR
Beslut

Beslut gäller för perioden

Skolskjuts beviljas.
Beslutet gäller under förutsättning att de förhållanden som ligger till grund för
bedömningen inte väsentligen förändras.
Datum

Underskrift – beslutsfattare enligt delegation

Ht:
Vt:

Läsår:
Annan period:

Namnförtydligande

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
Malmö stad
205 80 Malmö
Tel. 040-34 90 90
Org.nr. 212000-1124
grundskola@malmo.se
www.malmo.se

INFORMATION TILL BESLUTSFATTARE
Vid beslut om att inte bevilja skolskjuts till kommunal skola, samt vid samtliga beslut om skolskjuts till fristående verksamhet ges separat beslut.

INFORMATION OM SKOLSKJUTS
Elever i grundskola och grundsärskola i Malmö har rätt till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs. Det gäller elever som har:
•
•
•
•

lång väg till skolan
en trafikfarlig väg till och från skolan
ett funktionshinder
ett annat särskilt skäl som efter en individuell bedömning kan innebära rätt till skolskjuts.

Avstånd som gäller för skolskjuts i Malmö stad:
• Elever i årskurs 1–3, minst 1,5 km
• Elever i årskurs 4–6, minst 2 km
• Elever i årskurs 7–9, minst 3,5 km.
Reglerna gäller normalt sett inte för elever som väljer att gå i en annan skola än den skola som kommunen har placerat eleven i.
För elever i förskoleklassen föreligger inte rätt till skolskjuts. Skolskjuts inkluderar inte resor till eller från fritidsverksamhet utan endast resor till eller från den plats där
utbildningen bedrivs.

