Ansökan om busskort
Ansökan avser
☐Pågående läsår
☐Nästa läsår
(ansökan till nästa l äsår kan ti di gast göras 1 april )

Eleven
Ansökan ska göras vid delad vårdnad, eleven har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna samt för elev som
är inskriven på fritidshem på deltid.
Namn

Personnummer (10 siffror)

Adress (folkbokföringsadress)

Postnummer, ort

Telefon (även riktnummer)

Hållplats (påstigning från hemmet)

Skola

Årskurs/klass

Växelvis boende
Vistelseadress, postnummer, ort

Hur mycket vistas eleven på annan vistelseadress

Fritidshemsplats på deltid och berättigad till skolskjuts
Om eleven är på fritids morgon och eftermiddag alla dagar i veckan berättigar det inte till skolskjuts.
Eleven är i genomsnitt på fritids:
Morgon antal/vecka

Eftermiddag antal/vecka

Antal resor/vecka (som görs till skolans början och slut)

Vi har tagit del av informationen på nästa sida. Härmed försäkrar undertecknade att
ovanstående uppgifter är riktiga. Båda vårdnadshavarnas underskrift krävs.

Datum _________________________________________

Datum______________________________________________

______________________________________________________
Namnteckning, vårdnadshavare 1

____________________________________________________
Namnteckning, vårdnadshavare 2

______________________________________________________
Namnförtydligande

____________________________________________________
Namnförtydligande

Mer information om busskort och vart blanketten ska skickas finns på nästa sida.

1 (2)

2 (2)

Information
Riktlinjer för skolskjuts finns på uddevalla.se/skolskjuts. Busskortet gäller resor till och från skolan. Busskortet
delas ut i skolan vid skolstart. Skolbussarna följer den kommunala skolans läsårstider. Årskortet sparas till
nästkommande hösttermin då kortet är giltigt till nytt erhållits, längst till och med 15 september. Elev som
förlorat sitt kort får ett ersättningskort mot en avgift på 150 kronor.
Vid ändrade förhållande exempel, flyttning, byte av skola eller att färdsättet förändras ska busskortet
återlämnas till skolan eller skolskjutshandläggaren på grundskolekontoret.
Avståndsregler
Skolskjuts är berättigad om avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal
skola överstiger nedan angivna kilometergränser.
Avståndet mäts mellan hemmet och skolan via närmaste gång/cykelväg.
2 km för förskoleklass – årskurs 1
3 km för årskurs 2 – 3
4 km för årskurs 4 – 6
5 km för årskurs 7 – 9
Kontaktuppgifter
Skolskjutshandläggare, Hannele Fredriksson, telefon 0522-69 70 06
Skolskjutshandläggare, Sandra Olsson, telefon 0522-69 69 98
Skolskjutshandläggare, Charlotte Stigfors, telefon 0522-69 51 28

Blanketten skickas till
Uddevalla kommun, Grundskolekontoret, Kungsgatan 29, 451 81 Uddevalla
Ansökan inför nytt läsår görs senast 1 maj för att garantera att eleven får busskort till
höstterminens start.

