Ansökan/Anmälan om skolgång
i Ystads kommun (F-9)
En blankett för varje barn
Barnets efternamn och förnamn

Utdelningsadress

Personnummer

Postnr

Postadress

Uppgifter om nuvarande skolgång
Nuvarande skola

Nuvarande kommun

Mentor eller annan kontaktperson (namn och telefon)

Nuvarande årskurs

Språkval årskurs 7-9

Förälder/sammanboende
Moder/Maka/Sambo efternamn

Förnamn

Personnummer

Telefon till arbetet

Mobiltelefon

Fader/Make/Sambo efternamn

Förnamn

Personnummer

Telefon till arbetet

Mobiltelefon

Skolgång önskas till
Skolans namn

Fr.o.m.

Fritidshem
Skolans namn

Fr.o.m.

Skolskjuts önskas (gäller endast skolskjutsberättigad elev)
För information se http://www.ystad.se/skola--forskola/skolskjutsar/

 Ja

 Nej (Vi löser transporten själv.)

Modersmål
För information och ansökan hänvisas till
http://www.ystad.se/skola--forskola/modersmal-och-studiehandledning
Information till skolhälsovård/skolsköterska
Vi/jag godkänner att skolsköterskan rekvirerar elevens hälsojournal från avlämnande skolas skolhälsovård/skolsköterska

 Ja

 Nej

Övriga upplysningar och särskilda skäl som åberopas enl. Skollagen 10 kap 25 §

Underskrift (vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna underteckna blanketten)
Datum
Namnteckning
Datum
Namnteckning

Ansökan/anmälan skickas till nedanstående adress.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-postadress

Hemsida

YSTADS KOMMUN
Kultur o Utbildning
271 80 YSTAD

Piparegränd 3

0411-57 70 00

0411-166 24

bun@ystad.se

www.ystad.se

Beslut (rektor)

 Plats kan ej erbjudas. Beslut kan överklagas, se nedan.
Motivering

 Plats erbjuds
Placering vid skola

Klass

Årskurs

Skolstart

_________________________________________________________________________________
Underskrift rektor

Datum

Plats erbjuds ej – kopia till Evolution samt kopia till KoU (årskurs 0-6).
Originalet på beslut skickas av rektor till vårdnadshavare/vårdnadshavarna.
Plats erbjuds – original till KoU (årskurs 0-6) för utskick till vårdnadhavare/vårdnadshavarna.

Hur man överklagar ett beslut om placering
Beslutet om placering kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Ystads kommun, Kultur o Utbildning. Överklagandet ska vara egenhändigt
undertecknat och kommit in till Ystads kommun senast tre veckor från att du fick del av beslutet.
I överklagandet ska du ange på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras och varför du vill att det ändras. Om du vill åberopa intyg
eller liknande ska du skicka med det.
Glöm inte att ange ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt personnummer samt vilket beslut du överklagar och vilken
elev det gäller.
Har eleven två vårdnadshavare måste båda skriva under överklagandet.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-postadress

Hemsida

YSTADS KOMMUN
Kultur o Utbildning
271 80 YSTAD

Piparegränd 3

0411-57 70 00

0411-166 24

bun@ystad.se

www.ystad.se

