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SID 1 /3  Grundskole- och gymnasienämnden  

Ansökan om skolgång, förskoleklass och fritidshem i Sundbybergs 
stad 
för elever ej folkbokförda i Sundbyberg stad 

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte administrera skolplacering i enlighet med skollagen 10 kap 25 §. Staden kommer att gallra dina uppgifter efter 1 år. 

Eleven 
Namn Personnr 

Adress, bostad Postnummer och ort 

Nuvarande skola Nuvarande skolkommun 

Önskad skola Fr o m Skolår/klass 

Skäl till ansökan 

Språk 

Önskas modersmålsundervisning 
Ansökan görs på separat blankett 

☐ Ja 

Önskar fritidshemsplats ☐ Ja Ansökan om fritidshemsplats måste även skickas till hemkommunen. 
Föräldraavgiften betalas till hemkommunen.  
Obs, hemkommunens regler för fritidshemsplacering gäller. 

Vårdnadshavare 
Namn E-postadress 

Personnr Telefon dagtid Telefon kvällstid Mobiltelefon 

Namn E-postadress 

Personnr Telefon dagtid Telefon kvällstid Mobiltelefon 

Adress om annan än elevens 

Underskrift av vårdnadshavare - vid två vårdnadshavare krävs bådas namnteckning 
Datum Datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Beslut enligt §8 kan överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd. Skrivelsen med överklagande och eventuellt 
tillhörande handlingar ska sändas till Sundbybergs stad, Barn- och utbildningsförvaltningen, inom tre veckor från den dag 
vårdnadshavaren erhåller beslutet. Beslutet delges mottagande rektor och barn- och utbildningsförvaltningens 
administrativa enhet.  

Ansökan ska lämnas till den skola ni söker. Ingen skolskjuts eller reseersättning ut. 

Adresser och information om skolorna finns på respektive skolas hemsida som kan nås via www.sundbyberg.se 
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Yttrande av rektor i mottagande skola 
Skolgång 

Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ §27 enligt hemkommunens prislista ☐ SVA 

☐ §25 med särskilda skäl ☐ Modersmålsundervisning ☐ §28 enligt skolkommunens prislista 
Motivering 

☐ Avslås 
Datum Namnförtydligande Underskrift 

Förskoleklass 
Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ Avslås 
Motivering 

Datum Namnförtydligande Underskrift 

Fritidshemsplats 
Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ Avslås 
Motivering 

Datum Namnförtydligande Underskrift 

Beslut av barn- och utbildningsnämnden i Sundbybergs stad 
Skolgång 

Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ §27 enligt hemkommunens prislista ☐ SVA 

☐ §25 med särskilda skäl ☐ Modersmålsundervisning ☐ §28 enligt skolkommunens prislista 
Motivering 

☐ Avslås 
Datum Namnförtydligande Underskrift 

Förskoleklass 
Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ Avslås 
Motivering 

Datum Namnförtydligande Underskrift 

Fritidshemsplats 
Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ Avslås 
Motivering 

Datum Namnförtydligande Underskrift 
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Yttrande från elevens hemkommun 
Skolgång 

Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ §27 enligt hemkommunens prislista ☐ SVA 

☐ §25 med särskilda skäl ☐ Modersmålsundervisning ☐ §28 enligt skolkommunens prislista 
Motivering 

☐ Avslås 
Datum Namnförtydligande Underskrift 

Förskoleklass 
Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ Avslås 
Motivering 

Datum Namnförtydligande Underskrift 

Fritidshemsplats 
Datum 

☐ Beviljas fr o m ☐ Avslås 
Motivering 

Datum Namnförtydligande Underskrift 

Ersättning enligt överenskommelse. Föräldraavgiften betalas till hemkommunen 


	Elevens namn: 
	Elevens personnummer: 
	Elevens adress, bostad: 
	Elevens postnummer och ort: 
	Elevens adress bostad: 
	Elevens nuvarande skolkommun: 
	Önskad skola: 
	Önskad skola från och med: 
	Skolår och klass: 
	Skäl till ansökan: 
	Vilket språk önskas modersmålsundervisningen på: 
	Namn på vårdnadshavare 1: 
	Epostadress till vårdnadshavare 1: 
	Personnummer för vårdnadshavare 1: 
	Telefon dagtid till vårdnadshavare 1: 
	Telefon kvällstid till vårdnadshavare 1: 
	Mobiltelefon till vårdnadshavare 1: 
	Namn på vårdnadshavare 2: 
	Epostadress till vårdnadshavare 2: 
	Personnummer för vårdnadshavare 2: 
	Telefon dagtid till vårdnadshavare 2: 
	Telefon kvällstid till vårdnadshavare 2: 
	Mobiltelefon till vårdnadshavare 2: 
	Adress till vårdnadshavare 2 om annan än elevens: 
	Datum för underskrift av vårdnadshavare 1: 
	Datum för underskrift av vårdnadshavare 2: 
	Namnförtydligande vårdnadshavare 1: 
	Namnförtydligande vårdnadshavare 2: 
	Önskad modersmålsundervisning, ja: Off
	Önskad fritidshemsplats, ja: Off
	Skolgång, rektorns motivering: 
	Datum för rektorns yttrande om skolgång: 
	Namnförtydligande, rektorns yttrande om skolgång: 
	Förskoleklass beviljas från och med datum: 
	Förskoleklass, rektorns motivering: 
	Datum för rektorns yttrande om förskoleklass: 
	Namnförtydligande rektor, yttrande om förskoleklass: 
	Rektorns yttrande, fritidshemsplats beviljas från och med datum: 
	Fritidshemsplats, rektorns motivering: 
	Datum för rektorns yttrande om fritidshemsplats: 
	Namnförtydligande, rektorns yttrande om fritidshemsplats: 
	Beslut, fritidshemsplats beviljas från och med datum: 
	Fritidshemsplats, motivering av barn- och utbildningsnämnden i Sundbybergs stad: 
	Datum för beslut om fritidshemsplats av barn- och utbildningsnämnden i Sundbybergs stad: 
	Namnförtydligande, beslut om fritidshemsplats: 
	Skolgång, motivering av barn- och utbildningsnämnden i Sundbybergs stad: 
	Datum för beslut om skolgång av barn- och utbildningsnämnden i Sundbybergs stad: 
	Namnförtydligande, beslut om skolgång: 
	Beslut, förskoleklass beviljas från och med datum: 
	Förskoleklass, motivering av barn- och utbildningsnämnden i Sundbybergs stad: 
	Datum för nämndens beslut om förskoleklass: 
	Namnförtydligande, beslut om förskoleklass: 
	Yttrande rektor, skolgång beviljas: Off
	Yttrande rektor, skolgång, §25 med särskilda skäl: Off
	Yttrande rektor, skolgång modersmålsundervisning: Off
	Yttrande rektor skolgång, §27 enligt hemkommunens prislista: Off
	Yttrande rektor, skolgång, §28 enligt skolkommunens prislista: Off
	Skolgång, SVA: Off
	Yttrande rektor, skolgång avslås: Off
	Yttrande rektor, förskoleklass beviljas: Off
	Yttrande rektor, förskoleklass avslås: Off
	Yttrande rektor, fritidshemsplats beviljas: Off
	Rektorns yttrande, fritidshemsplats avslås: Off
	Beslut, skolgång beviljas: Off
	Beslut skolgång, §25 med särskilda skäl: Off
	Beslut skolgång, modersmålsundervisning: Off
	Beslut skolgång, §27 enligt hemkommunens prislista: Off
	Beslut skolgång, §28 enligt hemkommunens prislista: Off
	Beslut skolgång, SVA: Off
	Beslut, skolgång avslås: Off
	Beslut, förskoleklass beviljas: Off
	Beslut, förskoleklass avslås: Off
	Beslut, fritidshemsplats beviljas: Off
	Beslut, fritidshemsplats avslås: Off
	Yttrande rektor, skolgång beviljas från och med datum: 
	Yttrande hemkommun, skolgång beviljas: Off
	Yttrande hemkommun, §25 med särskilda skäl: Off
	Beslut, skolgång beviljas från och med datum: 
	Yttrande hemkommun, beslut om skolgång beviljas från och med datum: 
	Yttrande hemkommun, skolgång modersmålsundervisning: Off
	Yttrande hemkommun skolgång, §27 enlig hemkommunens prislista: Off
	Yttrande hemkommun skolgång, §28 enlig hemkommunens prislista: Off
	Yttrande hemkommun skolgång, SVA: Off
	Yttrande hemkommun, skolgång avslås: Off
	Skolgång, hemkommunens motivering: 
	Datum för hemkommunens yttrande om skolgång: 
	Namnförtydligande, hemkommunens yttrande om skolgång: 
	Yttrande hemkommun, förskoleklass beviljas: Off
	Yttrande hemkommun, beslut om förskoleklass beviljas från och med datum: 
	Yttrande hemkommun, förskoleklass avslås: Off
	Förskoleklass, hemkommunens motivering: 
	Datum för hemkommunens yttrande om förskoleklass: 
	Namnförtydligande, hemkommunens yttrande om förskoleklass: 
	Yttrande hemkommun, fritidshemsplats beviljas: Off
	Yttrande hemkommun, beslut om fritidshemsplats beviljas från och med datum: 
	Yttrande hemkommun, fritidshemsplats avslås: Off
	Fritidshemsplats, hemkommunens motivering: 
	Datum för hemkommunens yttrande om fritidshemsplats: 
	Namnförtydligande, hemkommunens yttrande om fritidshemsplats: 


