Ansökan om kostnadsfritt skolkort
för elever på Ahlafors fria skola
Läsåret 20....–20....

Elever som är folkbokförda i Ale kommun kan ansöka om kostnadsfri skolskjuts i form av skolkort (eller i undantagsfall taxi)
under förutsättning att de inte utnyttjar fritids fullt ut och att följande närmaste gång- och cykelavstånd till skolan är uppfyllda:
Förskoleklass minst 2 km, Årskurs 1–3 minst 3 km, Årskurs 4–6 minst 4 km, Årskurs 7–9 minst 4 km.
OBS! Skolkortet är personligt. Det får inte säljas vidare, överlåtas till andra personer eller uppgraderas hos Västtrafik.
Vid tveksamheter kontrollmäter Ale kommun och fastställer färdvägens längd. Man ansöker om skolkort inför varje
läsår. Mer information finns på Ale kommuns webbplats: www.ale.se/skolskjuts
Elevens personuppgifter
Efternamn och förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Skola

Postnummer

Klass eller årskurs

Postadress

Avstånd km (enkel väg) till skolan

Ahlafors fria skola

Namn (där eleven är folkbokförd)

Telefonnummer

E-post

Adress

Postnummer

Postort

Namn

Telefonnummer

E-post

Adress

Postnummer

Postort

Eleven går på fritids
Före skolan
Jämna veckor
Ojämna veckor
Jämna veckor
Efter skolan
Ojämna veckor
Eventuell kommentar

□ Måndag
□ Måndag
□ Måndag
□ Måndag

□ Tisdag
□ Tisdag
□ Tisdag
□ Tisdag

När bor eleven hos vårdnadshavare 1?
(Behöver bara fyllas i vid växelvis boende)

□ Onsdag
□ Onsdag
□ Onsdag
□ Onsdag

□ Torsdag
□ Torsdag
□ Torsdag
□ Torsdag

□ Fredag
□ Fredag
□ Fredag
□ Fredag

När bor eleven hos vårdnadshavare 2?

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid
frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.
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