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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN 

Ansökan om skolskjuts 
Skolskjutsansökan avser läsåret (till exempel 2022/2023): 

Välj ett alternativ: 
Mitt barn ska börja förskoleklass till hösten 

Mitt barn ska åka med skolbussarna varje skoldag 

Mitt barn ska bara åka vissa dagar eller turer 

Mitt barn ska bara åka morgonturer 

Mitt barn ska bara åka eftermiddagsturer 

Mitt barn ska inte åka skolbuss längre 

Elevuppgifter: 
För- och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och Ort 

Nuvarande skola eller förskola Klass 

Ansökan avser skolskjuts till skola 

Vårdnadshavare: 
För- och efternamn Mejladress 

Telefonnummer Mobilnummer till SMS-tjänst vid inställda turer 

Övriga upplysningar 

Datum 

Underskrift av vårdnadshavare 

Rätt till skolskjuts har man om vägen från folkbokföringsadressen till upptagningsskolan uppgår till:  
minst 2 km för förskoleklass till åk 3, minst 3 km för årskurs 4 till 6 och minst 5 km för årskurs 7 till 9. 

Resor till och från fritidshem ingår inte i skolskjutsningen. Övriga särskilda skäl till skolskjuts kan föreligga enligt 
Skollagen.  

Höörs kommun: Barn- och utbildningssektorn • Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Vxl: 0413-280 00 
barn-utbildningsnamnd@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 
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Ifylld blankett skickas till: 

Höörs kommun 
Barn- och utbildningssektorn 
Box 53 
243 21 Höör 

eller mejlas till skolskjuts@hoor.se 

 

 

 

Information enligt dataskyddsförordningen, GDPR.  

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende 
registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens 
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden 
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Barn- och utbildningsnämnden.  

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att en 
personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om hur dina personuppgifter 
används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se 
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