
 ANMÄLAN/ANSÖKAN
 Skolgång i Sjöbo kommun 
 

 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Familjeförvaltningen   

 
 
Elevens personuppgifter 

Elevens namn 
 
      

Personnummer 
 
      

Nuvarande adress 
 
      

Nuvarande 
telefonnummer 
 
      

 
 
Uppgifter om nuvarande skolgång 

Nuvarande skola 
 
      

Skolår 
 
      

Kommun 
 
      
Mentor eller annan kontaktperson 
 
      

 
 
Uppgifter i samband med ev flyttning 

Ny adress 
 
      

Nytt telefonnummer 
 
      

 
 Anmälan om ändrad folkbokföring har lämnats till Skatteverket. 

Datum för inflyttning 
 
      

 
 
 
 
Anmälan om skolgång i Sjöbo kommun  
 
Anmälan om skolgång görs vid inflyttning till kommunen eller återgång till den kommunala skolenhet 
som eleven tillhör enligt Sjöbo kommuns indelning i upptagningsområden. Anmälan kan enbart avse 
elever som är eller kommer att bli folkbokförda i Sjöbo kommun. 
 
 

 Anmälan om skolgång vid ordinarie skola i Sjöbo kommun. 
Önskad skolstart 
 
      

 
 
 
 
 Glöm inte att underteckna blanketten på sida 2! 

 



ANMÄLAN/ANSÖKAN
Skolgång i Sjöbo kommun 

Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

Fax 
0416-51 17 92 

Bankgiro 
662-7574

Internet 
www.sjobo.se 

Ansökan om skolgång utanför ordinarie rektorsområde eller interkommunal skolgång 

Skollagen ger möjlighet att ansöka om skolgång vid annan skola än den man tillhör samt, för elever 
folkbokförda utanför Sjöbo kommun, att ansöka om interkommunal skolgång. Beslut om sådan 
skolgång fattas av rektor vid den mottagande skolenheten och skriftligt besked skickas ut till 
vårdnadshavarna. Åberopas särskilda skäl kommer yttrande kommer att inhämtas från nuvarande 
skola. Vid skolgång utanför ordinarie upptagningsområde/utanför hemkommunen upphör rätten till 
skolskjuts (skollagen kap 10 § 32).  

Ansökan avser 

Placering på annan skola 

Interkommunal skolgång 

Skolans namn Önskad skolstart 

Skäl för ansökan 

Inga särskilda skäl åberopas förutom rätten att välja skola enligt skollagen 10 kap 27, 30 §§. 

Särskilda skäl: .......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

Fritidshem 

I samband med skolbytet önskar vi även fritidshem på aktuell skola. Särskild ansökan ska göras på 
Sjöbo kommuns hemsida www.sjobo.se under utbildning och barnomsorg. 

Underskrift 
Ort och datum Ort och datum 

Underskrift av vårdnadshavare Underskrift av vårdnadshavare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna. 

Ev frågor besvaras av skolans rektor eller skolsekreterare. Blanketten lämnas till familjeförvaltningen eller närmaste skolenhet.  
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De personuppgifter som lämnas i denna blankett kommer att behandlas i ett databaserat register på Familjeförvaltningen i Sjöbo kommun. Detta sker på grund av att 
kommunen har skyldighet att kontrollera att skolplikten fullgörs. Uppgifterna gallras efter avslutad skolgång i åk 9. Mer information om dataskyddsförordningen 
finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida www.sjobo.se 

http://www.sjobo.se/

	Elevens namn: 
	Personnummer: 
	Nuvarande adress: 
	Nuvarande telefonnummer: 
	Nuvarande skola: 
	Skolår: 
	Kommun: 
	Mentor eller annan kontaktperson: 
	Ny adress: 
	Nytt telefonnummer: 
	Anmälan om ändrad folkbokföring har lämnats till Skatteverket: Off
	Datum för inflyttning: 
	Anmälan om skolgång vid ordinarie skola i Sjöbo kommun: Off
	Önskad skolstart: 
	Placering på annan skola: Off
	Interkommunal skolgång: Off
	Skolans namn: 
	Önskad skolstart_2: 
	Inga särskilda skäl åberopas förutom rätten att välja skola enligt skollagen 10 kap 27 30: Off
	Särskilda skäl: Off
	undefined: 
	I samband med skolbytet önskar vi även fritidshem på aktuell skola Särskild ansökan ska göras på: Off
	Ort och datum: 
	Ort och datum_2: 
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 
	2: 
	1: 


