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 Inflyttning folkbokförd i annan kommun, gäller elev som inte är folkbokförd i Älvdalens kommun 

Mottagande skola  Årskurs Klassplacering (fylls i av rektor) Skolbytet gäller fr o m – t. o. m. 

Ange eventuella skäl för ansökan: 

Elevens namn 
Förnamn: Efternamn: 

Personnummer

Nuvarande adress Postnummer Ort Telefon

Ny adress Postnummer Ort Telefon

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2

Adress PostnummerAdress

Postnummer Ort Postnummer Ort 

Telefon dagtid Telefon dagtid

Avlämnande skola och klass Kommun

Avlämnande skolas adress Avlämnande skolas telefonnummer

Moderna språk (B-språk) Modersmål (om annat än svenska)

Kommer eleven att vara folkbokförd i Älvdalens kommun? Om nej – Vilken annan kommun?

Ev önskemål/behov

Plats i fritidshem önskas 
 Nej (uppsägning av befintlig plats görs på webben)Ja (ansökan görs på webben: Ansökan barnomsorg)

Ja, vi önskar byta fritidshemsplats. Ange fritidshem: 

Övrigt 
Enligt 10 kap 32 § Skollagen och av för- och grundskolenämnden (FOG) fastställda ”Principer och regler för rätt till skolskjuts” har 
kommunen inte skyldighet att anordna skolskjuts för elever som väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen anvisar för 
elevens skolgång. 

Ort och datum 

/  20 
Ort och datum 

/  20 
Vårdnadshavarens underskrift *) Vårdnadshavarens underskrift *) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

*) Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna. 

Inskickas till Skolchef Barn och utbildningsförvaltningen, Älvdalens kommun, Box 100 796 22 Älvdalen

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Älvdalens kommun
Gäller elev som inte är folkbokförd i Älvdalens kommun

https://www.alvdalen.se/barn-och-utbildning/e-tjanst-for-barnomsorg.html


Yttrande från rektor i sökt skola  Tillstyrkes Avstyrkes 

Skäl för avstyrkande: 

Datum Rektors underskrift 

Älvdalens kommuns beslut gäller vid interkommunal ersättning, gäller elev som inte är folkbokförd i

Älvdalens kommun
Eleven medges fullgöra skolgången vid ovannämnda skola under tiden: /  20  -- /  20 

Ansökan avslås av följande skäl: 

Datum För Älvdalens kommun, skolchef

Tillstyrkes Avstyrkes Yttrande från elevens hemkommun 
Gäller elev som inte är folkbokförd i Älvdalens kommun

Ersättning medges enligt SL kap 10 § 34 för tiden: 

Skolskjutsersättning medges Skolskjutsersättning medges ej

 Hemkommunens interkommunala prislista bifogas 

Faktur  Fakturadress och referens: 

Datum Underskrift Ansvarig 

Besvär 
Beslut om placering (10 kap. 30 § andra stycket i skollagen) kan överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd (28 kap. 12 § i skollagen). Vill Ni överklaga beslutet ska överklagandet skickas till  
Älvdalens kommun, Barn och utbildningsförvaltningen, Box 100 796 22 ÄLVDALEN, inom tre veckor från
den dag Ni tog del av beslutet. I skrivelsen ska Ni ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i 
beslutet som Ni begär. 

Information om behandling av personuppgifter 
Älvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter 
inom nämndens verksamhetsområde.   
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och 
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.   Uppgifterna kan 
komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information 
om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.  
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på wwww.alvdalen.se/ 

Inskickas till Skolchef, Barn och utbildningsförvaltningen, Älvdalens kommun, Box 100 
796 22 Älvdalen 

http://www.morakommun.se/
https://www.alvdalen.se/



