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BILAGA TILL
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I skollagen 4 kap 6 § finns bestämmelser om val av skola i mån av plats.

I fråga om skolskjuts framgår det av 7 § att kommunens skyldighet att anordna skolskjuts inte 

omfattar elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha

placerat dem i om något önskemål om en viss skola inte framställts.

I Barn- och utbildningsnämndens tillämpningsföreskrifter till de av fullmäktige beslutade

skolskjutsreglerna finns fastställt att om eleven bereds plats i annan skola får det ej medföra

merkostnader för skolskjuts.

Finns det plats i befintliga skolskjutsar kan elev som gjort val av skola få åka med. 

Elev och föräldrar skall vara medvetna om att medåkning kan upphöra med kort varsel om 

t ex inflyttning av skolskjutsberättigad elev  sker.

För att undvika missförstånd och för att förebygga problem med skolskjuts vid val av skola 

ber vi er skriva under denna information och bifoga till  Val av skola - blanketten.

Undertecknad är medveten om att valet av skola inte får medföra merkostnad 
för kommunen för skolskjuts. Om så skulle bli fallet måste föräldrarna svara 
för skolskjutsen. I annat fall kan eleven flyttas till den skola den skulle ha tillhört 
om den inte valt skola.

Skolskjuts vid val av skola
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