ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS
LÄSÅRET 2019/2020

Malmö stad

Grundskoleförvaltningen
INFORMATION

Du kan ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst på malmo.se/skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Om du inte har
bank-id ansöker du genom denna blankett och skickar den till: Grundskoleförvaltningen, Skolplaceringsenheten, 205 80 Malmö.
För mer information om skolskjuts vänligen läs på baksidan eller på malmo.se/skolskjuts.

UPPGIFTER OM ELEV
Förnamn och efternamn

Elevens klass

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Skolans namn

Skolans adress

Bostadskontrakt bifogas (om ansökan avser en kommande boendeadress har du möjlighet att bifoga en kopia på ditt bostadskontrakt)

UPPGIFTER OM VÅRDNADSHAVARE
Förnamn och efternamn (vårdnadshavare 1)

Förnamn och efternamn (vårdnadshavare 2)

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress, texta gärna

E-postadress, texta gärna

Ort

ANSÖKAN
Ansökan avser

Hela läsåret 2019/2020
Annan period:
Bor eleven växelvis på två adresser?

Ja
Nej

Endast hösttermin
Endast vårtermin
Om eleven bor växelvis, från vilken/vilka adresser gäller ansökan om skolskjuts?

Från vårdnadshavare 1
Från vårdnadshavare 2

Skäl för ansökan

Lång väg till skolan
Funktionsnedsättning

Trafikförhållanden
Annan särskild omständighet

Eventuell beskrivning av skälet för ansökan

Intyg bifogas (när ansökan avser funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, till exempel läkarintyg)

VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT
Ovanstående personuppgifter kommer att lagras i grundskoleförvaltningens verksamhetssystem/register och behandlas enligt
EU:s dataskyddsförordning (GDPR), se information på sidan 3.
Datum

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

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

Information om skolskjuts läsåret 2019/2020
Du som går i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts om du
uppfyller villkoren.
Du kan få skolskjuts på grund av:
• lång väg till skolan
• trafikförhållanden
• funktionsnedsättning
• annan särskild omständighet efter individuell bedömning
Du kan få skolskjuts om avståndet till skolan är längre än
• 2 kilometer om du går i förskoleklass–årskurs 3
• 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
• 4 kilometer om du går i årskurs 7–9
Du har rätt till skolskjuts om du utifrån avståndskraven har tillräckligt långt mellan hemmet och den skola
som kommunen i första hand hade erbjudit dig plats på utifrån närhetsprincipen och som har ledig plats.
Den skola kallar Malmö stad för skolskjutsskola.
Skolskjuts inkluderar inte resor till eller från fritidsverksamhet utan endast resor till eller från den plats där
utbildningen bedrivs.
Bor du växelvis hos dina föräldrar eller vårdnadshavare i Malmö kan du i vissa fall få skolskjuts från båda
bostadsadresserna om du uppfyller villkoren. Du ska bo ungefär lika mycket på båda ställena. Rätten till
skolskjuts vid växelvis boende gäller endast inom Malmö stad. En gemensam ansökan kan göras för
båda adresserna när det gäller växelvis boende.
Om du flyttar eller byter skola ska en ny ansökan om skolskjuts göras. Ett beslut om skolskjuts gäller
under förutsättning att de förhållanden som ligger till grund för bedömningen inte förändras.
När du fått beslut om att du får skolskjuts informerar din skola om vilken typ av skolskjuts du har rätt till
och tiderna för skolskjutsen.
Läs mer om skolskjuts på malmo.se/skolskjuts.
Blanketten skickas till:
Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Information om EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
För att kunna administrera din ansökan om skolskjuts måste vi registrera dig och ditt barn i våra
dataregister. Denna registrering sker för att förenkla ansökningsförfarandet och hantering av information.
Detta får vi som myndighet göra som del av vår myndighetsutövning och för att uppfylla ett allmänt
intresse, det vill säga att bedriva grundskola.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån lagkraven i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR): www.malmo.se/personuppgifter
Personuppgiftsansvarig: Grundskolenämnden
Adress: Grundskoleförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 90 90
E-post: grundskola@malmo.se
Dataskyddsombud Malmö stad
Adress: Stadskontoret, Förvaltningsavdelningen, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 10 57
E-post: dataskyddsombud@malmo.se

