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Korttidsschema HT 2022  

Sökande/person 
Elevens namn Födelsedatum (ÅÅMMDD) 

  

Skola Adress korttidsboende 

  

Sätt X i till-rutan = resa till skolan från korttids på morgonen 

Sätt X ifrån-rutan= resa från skolan till korttids på eftermiddagen 

Ingen skolskjuts på lovdagar 

 
Vecka Måndag 

till 

Måndag 

från 

Tisdag 

till 

Tisdag 

från 

Onsdag 

till 

Onsdag 

från 

Torsdag 

till 

Torsdag 

från 

Fredag 

till  

Fredag 

från 

33 LOV LOV         
34           
35           
36           
37           
38       LOV LOV   
39           
40           
41           
42           
43           
44 LOV LOV LOV LOV LOV LOV LOV LOV LOV LOV 
45           
46           
47           
48           
49           
50           
51         LOV LOV 

 

 

Underskrift 
Ort och datum 

 

Underskrift uppgiftslämnare 

 

Skicka blanketten senast den 1 maj till: Skolskjutshandläggare, Grundskolekontoret, Södra 

Hamngatan 13, 451 40 Uddevalla 
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