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Kultur‐, Fritids‐ och Utbildningsförvaltningen

Ansökan om skolplacering
Önskemål om skola och årskurs

Planerat startdatum

Elev, för- och efternamn

Personnummer (alt. dossiernr)

Folkbokföringsadress
Postnummer och ort

Hemkommun

Modersmål, ange språk

Vårdnadshavare 1, för- och efternamn

Personnummer

Adress

Postnr och ort

Telefon mobil

Telefon arbetet

Mailadress

Vårdnadshavare 2, för- och efternamn

Personnummer

Adress (om ej samma som vårdnadshavare ovan)

Postnr och ort

Telefon mobil

Telefon arbetet

Mailadress

Gemensam vårdnad

Enskild vårdnad

Avlämnande skola och årskurs

Ort

Kontaktperson avlämnande skola (namn, tel, mail)
Språkval (från årskurs 6), ange språk
Har eleven fått modersmålsundervisning?
Ja , ange språk:

Nej

Har eleven läst svenska som andra språk?

Vänd, två sidor!
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Övriga upplysningar

Underskrifter vårdnadshavare:
___________________________________

______________________________________

Ort och datum

Ort och datum

________________________________________________
Vårdnadshavare 1

____________________________________________________
Vårdnadshavare 2

Beslut av rektor på mottagande skola
Beviljar ansökan fr.o.m. ________________________ Klass: ________________________
Avslår ansökan med anledning av ______________________________________________

Datum

Rektors underskrift

Enligt skollagen har föräldrar och elever rätt att välja skola. Rätten att välja skola innebär inte att man alltid
kan erbjudas plats på den skola man önskar, mottagandet sker i mån av plats. Beslut angående val av skola
kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (Skollagen 28 kap 12 §). Skolväsendets
överklagandenämnd, Box 23069, 104 35 Stockholm
OBS! Även om skrivelsen adresseras till ovanstående ska den skickas/lämnas in till sökt skola. Din
skrivelse måste vara skolan tillhanda senast tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Om beslutet
inte ändras enligt ditt önskemål skickar skolan skrivelsen vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.
Ange datum för beslut, vad ärendet gäller, varför du vill att beslutet ska ändras och vilken förändring du
vill ha, person- och kontaktuppgifter samt underteckna skrivelsen.
Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR, mer information finns på kommunens hemsida www.horby.se

