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2018-06-11
Till vårdnadshavare för elever
i förskoleklass 2018/2019

Information om skolskjuts läsåret 2018 - 2019
Elever som har lång skolväg eller av andra skäl inte kan ta sig till skolan har
möjlighet att få skolskjuts genom kommunen. Detta gäller för elever i förskoleklass,
grundskola och i särskola.
Inför skolstarten läsåret 2018 - 2019 behöver kommunen därför få in uppgifter på
de elever som önskar skolskjuts för att kunna planera restider och busslinjer.
För att få skolskjuts ska eleven vara folkbokförd i kommunen (undantaget för vissa
adresser i Habo kommun). För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan anvisad
skola och hemmet vara minst:
Förskoleklass t.o.m. åk 3
Åk 4 t.o.m. åk 6
Åk 7 t.o.m. åk 9

2 km
3 km
4 km

Under förutsättning att avståndsreglerna uppfylls kan elev som stadigvarande bor
växelvis på olika adresser i kommunen berättigas till skolskjuts från båda adresserna.
Elev som är inskriven på fritids har inte rätt till skolskjuts för resa mellan hemmet
och fritidshem, utan skolskjuts gäller endast i anslutning till skolans start- och
sluttider.
Om elev är berättigad till skolskjuts ska detta anmälas till kommunen snarast via
formulär på www.mullsjo.se/skolskjuts, e-post eller brev (se bifogad blankett).
Ange elevens namn, årskurs, adress, telefonnummer och e-postadress till
vårdnadshavare samt vilka dagar som skolskjuts önskas och önskad på-/
avstigningsplats.
Undantag från avståndsreglerna kan dock göras i vissa fall. Skolskjuts kan medges
på grund av särskilda skäl såsom trafikförhållanden, medicinska skäl eller
funktionshinder. En särskild ansökan ska göras i dessa fall.
För mer information och om Mullsjö kommuns skolskjutsreglemente se
www.mullsjo.se/skolskjuts

Postadress
Mullsjö kommun
Box 800
565 18 Mullsjö

Gatuadress
Järnvägsgatan 27-29
Mullsjö

Telefon
Org.nr.
0392-140 00 212000-1603
Telefax
0392-102 49

e-post
kommun@mullsjo.se
Internet
www.mullsjo.se

Bankgiro
5932-8807
Postgiro
12 14 33-7
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Hälsningar

Joel Lundgren
skolskjutssamordnare

Anette Helgesson
handläggare barnomsorg

0392 – 140 19
joel.lundgren@mullsjo.se

0392 - 14198
anette.helgesson@mullsjo.se
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Anmälan om skolskjuts i Mullsjö kommun läsåret 2018 – 2019

Elevens namn och födelsedatum:
______________________________________________________________________
Adress:

Namn vårdnadshavare:
______________________________________________________________________________
Telefonnummer vårdnadshavare:
______________________________________________________________________________
E-post vårdnadshavare:
______________________________________________________________________________
Klass läsåret 2018 / 2019:_______________________________________________

Önskad påstigningsplats: _____________________________________________________

Önskad skolskjuts:
Måndagar

morgon

eftermiddag

Tisdagar

morgon

eftermiddag

Onsdagar

morgon

eftermiddag

Torsdagar

morgon

eftermiddag

Fredagar

morgon

eftermiddag

Övriga upplysningar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Blanketten skickas till:
Mullsjö kommun, Administrativa avdelningen, Box 800, 565 18 Mullsjö eller
kommun@mullsjo.se
Anmälan kan även göras via formulär på www.mullsjo.se/skolskjuts

