Ansökan om skolskjuts
Utbildningsförvaltningen

Enbart för elever folkbokförda i Mölndals stad som ansöker om
skolskjuts till och från gymnasiesärskola

Elevens personuppgifter
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer/Ort

Telefon bostad

Mobilnummer

Skolskjuts söks för period
Del av läsår




Läsår ___________________

Höstterminen fr o m

tom

Vårterminen

tom

fr o m

Utbildning
Skola

Program

Årskurs

Klass

Adress

Postnummer/ Ort

Motivering till att du söker skolskjuts

Härmed försäkras att uppgifterna i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga, att ansökan inlämnas
med mitt samtycke.

Underskrift
Myndig elev ska själv underteckna ansökan. För omyndig elev ska ansökan undertecknas av juridisk vårdnadshavare.
Datum

Ort

Underskrift myndig elev
Underskrift vårdnadshavare
Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Mölndals Stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 Mölndal

Vid frågor kontakta:
Ingwor Waldenstedt
031-315 30 26
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Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon
031-315 10 00 (vx)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
www.molndal.se

Ansökan om skolskjuts
Utbildningsförvaltningen

Enbart för elever folkbokförda i Mölndals stad som ansöker om
skolskjuts till och från gymnasiesärskola

Skolskjuts har tidigare skett med:

 Taxi
 Annat ______________________________________________
Vilka veckodagar samt tider behöver du skolskjuts?
Måndag

förmiddag kl.

eftermiddag kl.

Tisdag

förmiddag kl.

eftermiddag kl.

Onsdag

förmiddag kl.

eftermiddag kl.

Torsdag

förmiddag kl.

eftermiddag kl.

Fredag

förmiddag kl.

eftermiddag kl.

Information om behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att
handlägga ansökan om skolskjuts. Utbildningsnämnden kommer att behandla namn, personnummer,
folkbokföringsadress samt skäl till ansökan och vid minderårig elev även vårdnadshavares namn och
personnummer. Personuppgifterna kommer att förvaras i enlighet med utbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt
vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av
dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till utbildningsnämndens
dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals
stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.
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Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon
031-315 10 00 (vx)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
www.molndal.se

