Ansökan- val av kommunal skola 7-9
inför läsåret 2016/2017
Ansökan lämnas senast 11/1-2016

Elevuppgifter
Elevens namn

Personnr

Gatuadress, porstnr, postadress

Telefonnr

Nuvarande skola
Vårdnadshavares namn (1)

Vårdnadshavares namn (2)

Vårdnadshavares mobilnr (1)

Vårdnadshavares mobilnr (2)

Vårdnadshavares mailadress (1)

Vårdnadshavares mailadress (2)

All information kommer via mail. Var vänlig texta tydligt.

Val till SandaidrottsHögstadium
Val av idrott
Språkval

Vid byte mellan kommunala skolor överlämnas individuella utvecklingsplaner
och åtgärdsprogram till mottagande skola.
Beslutet diarieförs på den sökta utbildningsenheten, som delger vårdnadshavare,
nuvarande rektor/hemskolans rektor samt barn- och elevadministrationen vid utbildningsförvaltningen.
Läs mer om personuppgiftsbehandling och personuppgiftslagen

Datum

Vårdnadshavares underskrift (1)

Vårdnadshavares underskrift (2)

Ansökan skickas till:
Sanda Idrottshögstadium
Birkagatan 42
561 33 Huskvarna

Beslut av rektor vid önskad skola (i enhet med deligation E:9 samt F:9)

r

Samråd har skett med nuvarande rektor/hemskolans rektor

r

Ansökan bifalls

r

Ansökan avslås

Motivering

Skolskjuts beviljas endast från folkbokföringsadress till hemskolan,
enligt Jönköpings kommuns skolskjutsreglemente.

Datum

Rektors underskrift

Datum för samråd

Datum för skolbyte

Beslut fattat i enlighet med delegation E:3 samt F:4:
Innehållet i beslutet kan inte överklagas. Däremot kan lagligheten i beslutet överklagas, dvs.
att beslutet fattats av behörig person (rektor), m.m.
Ett sådant överklagande skickas till
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
550 02 Jönköping.
Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor efter den dag då du
fått del av beslutet.
Beslut fattat i enlighet med delegation E:4 samt F:5:
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva ett brev som är ställt till Skolväsendets
Överklagandenämnden
I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha.
Du skickar överklagandet till
Utbildningsförvaltningen
Box 1002
561 24 HUSKVARNA
Ditt överklagande måste ha kommit in till utbildningsenheten inom tre (3) veckor
från den dag du fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna prövas.
Om beslutet inte ändras såsom du vill skickas ditt överklagande vidare till
Skolväsendets överklagandenämnd.

från det du fick beskedet.

