
  Anmälan om inflyttning, utflyttning eller skolbyte 

� Inflyttning  � Utflyttning � Skolbyte inom kommunen 

Elev 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Nuvarande förskola eller skola och kommun Nuvarande skolår Klasslärare, namn och telefon 

Modersmål 

� Svenska 

� Annat språk:………………………………….. 

� Har studerat ”Svenska som andraspråk” 

Språkval 

Nya adress- och skoluppgifter 

Adress Postnr Ort 

Telefon Mobil Kommun 

Folkbokförd på den nya adressen 

� Ja, fr.o.m…………………………………….. 

� Nej 

Ny skola Datum för skolbytet 

Adress till nya skolan 

Begäran att få byta skola utan att byta bostadsadress  

Orsak 

OBS! Vid val av annan skola än den som eleven placerats vid utgår vanligtvis inte skolskjuts. 



Beslut gällande begäran att byta skola utan att byta bostadsadress 

Beslut 

� Beviljas 

� Avslås 

Motivering 

Ort och datum 

Rektors namnteckning Namnförtydligande 

Vårdnads havare 

Vårdnadshavare 1  Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Mobil Telefon arbetet 

E-post

Vårdnadshavare 2  Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Mobil Telefon arbetet 

E-post

Undersk rift 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

Ansökan om fritidsplats görs separat. Blankett finns på www.herjedalen.se 

Beslut gällande byte av skola inom kommunen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet 
skickas till nedanstående adress inom tre veckor från den dag ni fick beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket 
beslut som överklagas och hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni önskar ändring.  

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Härjedalens kommun lagrar och behandlar de 
personuppgifter du har lämnat. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du 
kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga. 

Blanketten skickas till:  
Härjedalens Kommun    
Bildningsförvaltningen
Medborgarhuset 
842 80 Sveg    

Kopia till skolexp. 

skolexp. skickar kopia till 
mentor, elevhälsa samt 
mottagande eller 
avlämnad skola

Uppdaterad 2019-02-26 


	Namn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Nuvarande förskola eller skola och kommun: 
	Nuvarande skolår: 
	Klasslärare namn och telefon: 
	D Annat språk: 
	Språkval: 
	Adress_2: 
	Postnr: 
	Ort_2: 
	Telefon: 
	Mobil: 
	Kommun: 
	D Ja from: 
	Ny skola: 
	Datum för skolbytet: 
	Adress till nya skolan: 
	Orsak: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Vårdnadshavare 1: 
	Personnummer_2: 
	Adress_3: 
	Postnummer_2: 
	Ort_3: 
	Telefon bostad: 
	Mobil_2: 
	Telefon arbetet: 
	Epost: 
	Vårdnadshavare 2: 
	Personnummer_3: 
	Adress_4: 
	Postnummer_3: 
	Ort_4: 
	Telefon bostad_2: 
	Mobil_3: 
	Telefon arbetet_2: 
	Epost_2: 
	Ort och datum_2: 
	Ort och datum_3: 
	inflyttning: Off
	Skolbyte inom kommunen: Off
	svenska: Off
	Annat språk: Off
	Check Box7: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Check Box1: Off
	Beviljas: Off
	Utflyttning: Off
	MotiveringRow1: 
	MotiveringRow2: 


