Ansökan om skolskjuts läsåret ___________
Du ansöker om skolskjuts för ett läsår i taget.
Sista ansökningsdag inför nytt läsår är 3 april.

Ansökan om skolskjuts
Välj grund för ansökan:
⃞ Färdvägens längd
⃞ Funktionsnedsättning*

⃞ Särskilda trafikförhållanden
⃞ Särskilda skäl (specificeras i bilaga)*

*För ansökan vid funktionsnedsättning och särskilda skäl krävs bifogat läkarintyg eller motsvarande.

Ange om ansökan gäller för anvisad eller ej anvisad skola:
⃞ Anvisad skola

⃞ Friskola eller annan ej anvisad kommunal skola

*Rätten till skolskjuts bedöms utifrån flera kriterier Om ni valt en annan skola än den anvisade t.ex. en friskola eller en annan kommunal
skola gäller inte samma rätt till skolskjuts, se reglemente och riktlinjer på w
 ww.flen.se

Elev:
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnr

Ort

Skola

Hemkommun

Årskurs

Behov av skolskjuts avser sträckan:
och omvänt ⃞

Till:

Från:

Ev. startdatum för skolskjuts:

Om eleven har ett busskort, fyll i busskortsnummer :

Vårdnadshavare (A)
Efternamn

Förnamn

Adress

E-postadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Vårdnadshavare (B) Separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, ska uppge båda adresserna
Efternamn

Förnamn

Adress

E-postadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

⃞ Växelvis boende t.ex. varannan vecka*
*Om ni beviljas skolskjuts via taxi kommer ni senare att ange ev. bytestider och dagar i “Mina resor Taxi Sörmland”. Vid efterfrågan kan
växelvis boende behövas styrkas av schema, avtal, dom eller på annat lämpligt sätt.

Underskrift/-er
Datum

Vårdnadshavare A, Namn

Namnförtydligande

Datum

Vårdnadshavare B, Namn

Namnförtydligande

Vid ansökan om skolskjuts vid växelvis boende krävs underskrift av båda vårdnadshavarna.

Ansökan ska vara Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 3 april  inför nytt läsår. För att ansökan
ska kunna behandlas måste alla uppgifter vara med. Du skickar blanketten till:
Skolskjuts, Flens kommun, Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, 642 81 FLEN

Vid handläggning av beslut inför läsårsstart sker detta i två etapper under våren och sommaren. I den
första etappen hanterar vi ansökningarna om skolskjuts till de garanterade/anvisade skolorna och i
etapp två handlägger vi ansökningar om skolskjuts till fristående skolor och annan kommunal skola
än den som kommunen har garanterat /anvisat skolplats på. Detta för att kunna bedöma om det blir
organisatoriska och ekonomiska svårigheter för Flens kommun.
Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, personnummer,
adress, telefonnummer, mejladress, skola, årskurs och om barnet har en funktionsnedsättning. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna handlägga ansökan om skolskjuts.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i två år.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Sörmlandstrafiken och/eller taxientreprenören. Vi
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på buk@edu.flen.se. Du når vårt
dataskyddsombud på 0157-430045. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post
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