Byte av kommunal grundskola
Barnets tilltalsnamn och efternamn

Personnummer:

Adress:

Telefonnr:

Basplacering:

Åk:

Önskemål om annan skola

Önskar börja datum:

Vårdnadshavare 1:
Personnummer:

För- och efternamn:

Mobilnr :

Adress- och postadress (om annan adress än ovan)
E-post:

Vårdnadshavare 2:
Personnummer:

För- och efternamn:

Mobilnr :

Adress- och postadress (om annan adress än ovan)
E-post:

Underskrift:

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Båda vårdnadshavarnas underskrift erfordras vid delad vårdnad.

BESLUT:

□ Önskemål om byte beviljas fr.o.m.;

□ Ansökan avslås enligt;
10 kap. 30 §

□ 1) Beviljande skulle medföra att annan elevs rätt till placering på enheten i förhållande till hemmet
(närhetsprincipen) ej kan tillgodoses. Detta beslut kan ej överklagas.
□

2) Beviljande skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elever. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Underskrift:
Datum:

Rektors namn:

Blanketten skickas till rektor på den sökta skolan.
Behandling av ovanstående personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204)
Se även baksidan av blanketten:
•
•

Överklagandehänvisning
Regler om skolskjuts vid byte av skola.

Hur man överklagar:
Är du missnöjd med rektors beslut kan du
skriva och överklaga det hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Ett överklagande måste ske skriftligt
• ange tydligt att det är ett överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd
• vilket beslut du överklagar
• vem beslutet berör
• vilken ändring i beslutet du vill ha
• båda vårdnadshavarna ska skriva under
OBS! Det du skriver ska skickas in i original (inte via e-post eller fax) till:
Nyköpings kommun
Barn Utbildning Kultur
611 83 Nyköping
Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet, annars kan ditt överklagande inte prövas av Överklagandenämnden.
Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar, kan du vända dig till
Barn Utbildning Kultur, Nyköpings Kommun

Detta gäller för kommunal skolskjuts vid byte från Basplaceringsskola:
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts, för de elever i grundskolan (gäller ej
fritidshem) och grundsärskolan, som behöver det på grund av färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning, elev med växelvis boende eller någon annan
särskild omständighet.
Det gäller till och från den skolenhet som kommunen har erbjudit eleven plats i
(basplaceringsskola). Restid på upp till 150 minuter sammanlagt per dag får förekomma. För
elever som får skolskjuts på grund av växelvis boende får den sammanlagda tiden överstiga 150
minuter per dag.
Kommunen prövar förutsättningarna individuellt i varje enskilt fall. Beslut i dessa fall kan
överklagas genom förvaltningsbesvär enligt Skollagen (2010:800). Rätten till kostnadsfri skolskjuts
gäller inte för elever som väljer att gå i en annan kommunal skolenhet än den erbjudna eller på en
fristående skolenhet. I de fall skolskjutsen kan organiseras på ett sådant sätt att det inte medför
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen ska skolskjutsen ta med även dessa
elever. Beslut i dessa fall kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991
:900).
Se bifogad länk:
http://nykoping.se/Barn--Utbildning/Skolskjuts/
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSLAGEN (GDPR)
Personuppgifterna behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera förskola och skola. Uppgifterna administreras så länge personen
är aktiv inom Barn Utbildning Kulturs verksamheter. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen. Mer information om hur vi
hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter.

