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GRUNDSKOLAN POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO 
 451 81  UDDEVALLA KUNGSGATAN 29 0522-69 60 00 0522-69 66 10 5345-2819 
 E-POST   
 barnutbildning@uddevalla.se 
 

   
 
 
Elev:  Personnr:  
Skola:  Fritids:  
 
 
                        *om fritids inte finns på skolan och man har fritidsplats på annan enhet skriv då fritids 
Vecka:_____   År:___________ 
Datum Till skolan från:  (ex hemmet el fritids*) Från skolan till:  (ex hemmet el fritids*) 
   
   
   
   
   
 
Vecka:_____ 
Datum Till skolan från: Från skolan till: 
   
   
   
   
   
 
Vecka:_____ 
Datum Till skolan från: Från skolan till: 
   
   
   
   
   
 
Vecka:_____ 
Datum Till skolan från: Från skolan till: 
   
   
   
   
   
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare Underskrift vårdnadshavare 
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   SCHEMA FÖR TAXI/Haa 

GRUNDSKOLAN     
     
 
 
 

 
 
Vecka:_____ 
Datum Till skolan från: Från skolan till: 
   
   
   
   
   
 
Vecka:_____ 
Datum Till skolan från: Från skolan till: 
   
   
   
   
   
 
Vecka:_____ 
Datum Till skolan från: Från skolan till: 
   
   
   
   
   
 
Vecka:_____ 
Datum Till skolan från: Från skolan till: 
   
   
   
   
   
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare Underskrift vårdnadshavare 
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