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INFLYTT – SKOLBYTE – UTFLYTT
BEGÄRAN ATT FÅ GÅ KVAR I NUVARANDE SKOLA
- INFLYTT
Insändes till
Bräcke kommun
Skola- och barnomsorgsenheten
Box 190
840 60 Bräcke
- SKOLBYTE INOM KOMMUNEN
- BEGÄRAN ATT FÅ GÅ KVAR I
NUVARANDE SKOLA
- UTFLYTT
Insändes till skolexpeditionen på nuvarande
skola

Elevens förnamn

Inflytt
Skolbyte inom kommunen
Begäran att få gå kvar i nuvarande skola
Utflytt

Elevens efternamn

Personnummer

Nuvarande adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Alternativ telefon (även riktnummer)

Nuvarande skola

Nuvarande årskurs/klassbeteckning

Flyttar till adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Alternativ telefon (även riktnummer)

Folkbokförd i kommun

Folkbokförd i Bräcke kommun fr o m

Flyttar till skola

Önskat datum för skolstart

Inflytt från annat land, ange vilket

Fritidshemsplats önskas

Annat modersmål än svenska

Kan svenska

Ja (ansökan görs på särskild blankett)
Ja

Nej

Övriga upplysningar/önskemål (behöver du mer utrymme – skriv på sidan 2)

Begäran att få gå kvar i nuvarande skola
Orsak att gå kvar i nuvarande skola

OBS! Vid val av annan skola än den skola som eleven placerats vid utgår vanligtvis inte skolskjuts.
Om särskilda skäl finns kan dispens sökas hos kommunstyrelsen.

Vårdnad
Ensam vårdnad (Ska styrkas med barnets personbevis)

Gemensam vårdnad

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1, namnteckning

Vårdnadshavare 2, namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

E-post

E-post

Nej
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Mer plats för övriga upplysningar (forts från sida 1)

Nedanstående ifylles av handläggare, Skola- och barnomsorgsenheten
Skolbyte

BEVILJAS (beslut efter samråd med mottagande skolas rektor)
AVSLÅS (med motivering nedan)
Begäran om att få gå kvar i nuvarande skola

BEVILJAS
AVSLÅS (med motivering nedan
Motivering

Inskrives inom upptagningsområde i skola

Signatur

Inskrives inom annat upptagningsområde i skola

Signatur

Beslut
Ort och datum
Rektors/skolchefs namnteckning

Namnförtydligande

Om ni inte är nöjda med Skola- och barnomsorgsenhetens beslut, kan ni skriftligen överklaga det.
•
•
•

Skrivelsen, som ställs till Förvaltningsrätten i Härnösand, ska ha inkommit till Skola- och barnomsorgsenheten inom tre
veckor från den dag ni fick beslutet.
I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni önskar ändring.
Överklagan insändes till Skola- och barnomsorgsenheten under adress:

Bräcke kommun
Social- och utbildningsavdelningen
Box 190
840 60 Bräcke
Uppgifterna kommer att behandlas i vårt datasystem i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
Personuppgiftsansvarig myndighet
Social- och utbildningsavdelningen, Bräcke kommun, Box 190, 840 60 Bräcke

Postadress
Bräcke kommun
Skola- och barnomsorgsenheten
Box 190
840 60 Bräcke

Besöksadress
Förvaltningshuset
Hantverksgatan 25

Telefon
0693-161 00 (vx)
Telefax: 0693-161 05

