Blanketten skickas till:
Ewa Einarsson
Barn- och utbildningsförvaltningen
696 82 Askersund

Anmälan om skolgång i kommunen/
annat rektorsområde/annan kommun

eller lämnas till rektorsexpeditionen vid aktuell
skola

En elev har rätt att gå i en annan kommuns grundskola om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta.
Innan den mottagande skolan fattar beslut om detta ska yttrande inhämtas från skolan i hemkommunen. En kommun får även i andra fall
ta emot en elev från en annan kommun efter önskemål av elevens vårdnadshavare. I detta fall finns det inte någon rättighet att gå i den
andra kommunens grundskola, utan det är frivilligt för den andra kommunen att ta emot eleven (10 kapitlet 25 § skollagen).

Ifylles av elevens vårdnadshavare

Elevuppgifter:
Namn:

Personnr:

Adress:

Postnr, ort:

Nuvarande skola:

Årskurs:

Önskar byta till skola:

Kommun:

Från och med datum:
Vårdnadshavare 1:
Namn:

Personnr:

Adress: (om annan än ovan)
Telefonnr och e-post:

Underskrift vårdnadshavare 1

Datum

Jag har ensam vårdnad

Vårdnadshavare 2:
Namn:

Personnr:

Adress: (om annan än ovan)
Telefonnr och e-post:

Underskrift vårdnadshavare 2

Datum

Skäl till ansökan om skolgång i kommunen/annan kommun:
Särskilda skäl med hänsyn till personliga förhållanden

S. 1(2)

Vårdnadshavares önskemål

Flytt till annan kommun

Ifylles av den skola eleven för
närvarande är inskriven i

Yttrande från rektor på skolan eleven går i:

Ifylles av den skola elevens
vårdnadshavare söker till
Yttrande från rektor på önskad skola/kommun:
Eleven bereds plats på önskad skola
Från och med datum:
Eleven beviljas inte plats på önskad skola
Motivering vid avslag:

Telefon nr och e-post till rektor:

Underskrift rektor:

Namnförtydligande:

Datum:

Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom
tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, och vilken ändring i beslutet som
ni begär. Mer information finns på webbplatsen www.overklagandenamnden.se
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