Blanketten skickas ifylld till:

Nuvarande skola
(som skickar ansökan vidare till
önskad skola efter underskrift av
rektorn)

ANSÖKAN OM
BYTE AV SKOLA
Kallingeskolan 7-9/
Snäckebacksskolan

Elev
Namn

Personnummer

Annat modersmål än svenska

Ange vilket:

Barnet har behov av särskilt stöd

Vårdnadshavare 1
Namn

Personnummer

Telefon bostad

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Mobiltelefon

Vårdnadshavare 2
Namn

Personnummer

Telefon bostad

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Mobiltelefon

Nuvarande skola
Skolans namn och ort

Årskurs

Ja, jag är medveten om att blanketten gäller som uppsägning för elev som går i friskola, om ansökan
beviljas av önskad kommunal skola.

Önskad skolplats
Skolans namn och ort

Årskurs

Regler för skolskjuts finns att läsa på blankettens baksida, samt www.ronneby.se/skolskjuts

Från vilket datum önskas skolstart:

Ja, jag är medveten om att skolskjuts/busskort inte kan ingå till önskad skola

Båda vårdnadshavares underskrift

(Härmed försäkras uppgifternas riktighet)

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Nuvarande skola

Beslut önskad skola

(underskrift av rektor)

Ort och datum

Ort och datum

Nuvarande skola har kännedom om att eleven önskar byta skola

Önskad skola tar emot eleven

Ja

(underskrift av rektor)

Beviljas med skolstart ……………………………
Avslås p g a platsbrist
Avslås …………………………………………….

Namnteckning

Namnteckning

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ronneby kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR) för insamling av personuppgifter.
Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter: www.ronneby.se/gdpr

Ronneby kommun
Utbildningsförvaltningen
Postadress
Besöksadress
Webbplats

372 80 Ronneby
Stadshuset
www.ronneby.se//utbildning

Telefon
Telefax
E-post

0457-61 81 43
0457-61 84 50
utbildningskansliet@ronneby.se

Information gällande skolskjuts/busskort
Skollagen 10 kap 32 § säger att elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
För att eleven ska vara berättigad skolskjuts ska eleven gå på den skolan som tillhör elevens
upptagningsområde utifrån elevens folkbokföringsadress, samt uppnå kilometergräns för
färdvägens längd beroende på årskurs. I vissa fall kan trafikförhållande och elevens
funktionsnedsättning vara grund för att bevilja skolskjuts för särskilda skäl.
Detta innebär att elever som önskar byta skola inte obligatoriskt erbjuds skolskjuts/busskort p g a
lång färdväg. Är färdvägen till närmaste skola under kilometergräns för skolskjuts, är det denna
skola som ingår i upptagningsområdet. I dessa fall beviljas inte skolskjuts/busskort till önskad
skola. Trafikförhållandena tas inte med i bedömning till skolskjuts/busskort till önskad skola.
Kallingeskolan 7-9s upptagningsområdet är Kallinge, Backaryd, Hallabro, Eringsboda,
Johannishus och Listerby. Snäckebacksskolans upptagningsområde är Ronneby och Saxemara
och Bräkne-Hoby. För elever boende i ytterområdena erbjuds i första hand 2-zons
läsårskort/busskort att använda på anpassad skolskjutstrafik, Blekingetrafikens linjetrafik, samt tåg.
Detta innebär att om en elev beviljas ett läsårskort till skola 1 och önskar byta till skola 2 får eleven
behålla sitt busskort, då detta inte innebär någon ökad kostnad för kommunen. Dock anpassas inte
skolskjutsen till tiderna efter önskad skolas sluttider utan eleven använder sig av Blekingetrafikens
linjetrafik, samt tåg.
Om eleven inte har beviljats ett busskort till skola 1 och önskar byta till skola 2, som ligger längre
bort, ingår inte busskort för eleven, utan skolskjuts/busskort ansvarar vårdnadshavare för.
Idag har kommunen p g a platsbrist placerat elever från Ronneby/Kallinge i årskurs F-6 i
kommunens landsbygdsskolor. Om kommunen placerat eleven på en annan skola än den skola
som är i elevens upptagningsomåde, har eleven rätt att följa med till den högstadieskola som
landsbygdsskolan tillhör. Detta innebär att om en elev från Ronneby placeras av kommunen i
Backarydsskolan har eleven rätt att fortsätta sin skolgång i årskurs 7-9 på Kallingeskolan. Eleven
räknas fortfarande som placerad av kommunen och ges då rätt till skolskjuts d v s busskort mellan
Ronneby-Kallinge.
Denna elev, som då är boende i Ronneby, har också möjlighet att välja Snäckebacksskolan, då
detta är elevens skola utifrån upptagningsområdet Ronneby, men då utan skolskjuts/busskort.
Om elev från Ronneby placerats i Saxemaraskolan är det Snäckebacksskolan, som erbjuds eleven
vid skolgång i årskurs 7-9. Om eleven istället önskar Kallingeskolan har eleven inte rätt till
skolskjuts/busskort, då detta innebär önskemål från eleven istället för placering av kommunen.
Detta innebär att det endast är placerade elever som har rätt till skolskjuts/busskort och önskemål
av skolbyte innebär inte obligatoriskt skolskjuts/busskort.
Vid växelvis boende gäller särskilda regler, läs mer på www.ronneby.se/skolskjuts

Ronneby kommun
Utbildningsförvaltningen
Postadress
Besöksadress
Webbplats

372 80 Ronneby
Stadshuset
www.ronneby.se//utbildning

Telefon
Telefax
E-post

0457-61 81 43
0457-61 84 50
utbildningskansliet@ronneby.se

