ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS
- vid växelvis boende
Ifylld blanketten skickas till:

Åre kommun
Barn- och utbildningskontoret
Box 201
837 22 Järpen

Barn- o utbildningskontoret

Läsår: ________ Fr o m datum: _______________
Elev
Förnamn

Personnummer

Efternamn
Postnr och ort

Adress
Skola och klass
Har eleven fritidshemsplats?
Ja vid ____________________fritidshem Nej

Morgonplacering
Eftermiddagsplacering

Behov av skolskjuts
HT

Jämn vecka

VT

Ojämn vecka

Måndag Tisdag
☐
☐
Morgon
Efter skolan ☐
☐

Onsdag Torsdag Fredag
☐
☐
☐
☐

☐

☐

Vårdnadshavare ansvarar för skolskjutsar när elev är på fritidshemmet.
Om elev inte är på fritidshemmet alla dagar beviljas skolskjuts de dagar som hen endast är på skolan. För tillgång till
denna rättighet krävs att schema lämnas terminsvis. Elev, som beviljas skolskjuts hem, ska åka med i den skolskjuts
som eleven är tilldelad.
Vid växelvis boende notera boendeschema på baksidan av denna ansökan.
OBS! Vid avsteg och kortvariga ändringar i boendeschema under pågående termin ansvarar vårdnadshavare
själv för att transport till /från skola fungerar.

Vårdnadshavare
För- och efternamn

För- och efternamn

Adress

Adress

Telefon

Telefon

Avstånd i km skola-hem

Avstånd i km skola-hem

Uppge anledning till varför ni ansöker om skolskjuts
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Underskrift ( vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna)
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Ankomstdatum:
Sign:
ÅRE KOMMUN Telefon: 0647-161 00| E-post: kundtjanst@are.se|
Adress: Box 201, 837 22 Järpen| Besöksadress: Norra vägen 21, Järpen

Några viktiga punkter för dig som förälder och elev med rätt till skolskjuts:
•

Avboka ALLTID direkt till er skolskjutsutförare om barnen inte ska åka skolbil till/
från skolan. Gärna kvällen innan, dock senast 30 minuter innan skolskjutsen ska avgå.

•

Det är elevens förälder som ska meddela skolbilen om barnet inte ska åka med, inte
skicka hälsningar med andra barn.

•

Se till att barnen är ute den tid som gäller, skolbilen/skolbussen har fler tider att passa
och kan därför inte vänta på någon. Gäller både morgon och eftermiddag!
Föräldrar har ansvaret för barnet på väg till/från skola eller påstigningsplats.
Om eleven inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjuts ska hämta barnen, har
föräldrarna själva ansvaret att barnet kommer till skolan.

•

Viktigt att barnen åker både till skolan och hem på den tur som är bestämt att dom ska
åka med, och att dom endast åker hem de dagar som är bestämt.

•

Har barnet fritidsplats, får dom INTE åka med i skoltaxin hem, om inte ansökan
lämnats in med fastställt schema på vilka dagar dom ska åka.

•

De barn som från hösten ska åka med Länstrafikens bussar, kommer att 1:a skoldagen
mot en depositionsavgift på 100 kr att få ett busskort. Depositionsavgiften återfås när
busskortet återlämnas. Om eleven tappar bort sitt busskort, ta då kontakt med
skoladministratören eller klassläraren. Avgift för borttappat busskort är 100 kr.
Om busskortet inte fungerar, ta då kontakt med skoladministratören eller klasslärare.
Ingen avgift.

Har då några frågor angående skolskjutsar kontakta skolskjutsamordnare tel 0647 16202

ÅRE KOMMUN Telefon: 0647-161 00| E-post: kundtjanst@are.se|
Adress: Box 201, 837 22 Järpen| Besöksadress: Norra vägen 21, Järpen

