Växjö kommun
Bergundaskolan F-6

Behålls på skolan

Lämnas till chauffören
Bergundaskolan

Begäran om ”kompisåkning” enstaka dag
Skol- och barnomsorgsnämnden har beslutat att från och med 2006-02-27 tillåta
så kallad kompisåkning. Det innebär att elever kan få åka med kamrater från
skolan i kommunens upphandlade skolskjutsfordon om det finns plats i fordonen.

Båda halvorna av blanketten ifylles av vårdnadshavaren

Begäran om ”kompisåkning” enstaka dag
För att en elev ska få åka med, krävs att vårdnadshavare har skrivit under en
begäran om att eleven ska få åka med skolskjutsfordonet. En särskild skriftlig
begäran ska lämnas vid varje tillfälle eleven vill åka.
Skolan undersöker sedan om det finns plats i aktuellt fordon och lämnar besked
till eleven. Vårdnadshavare har ansvar för att ta reda på om eleven har beretts
möjlighet att åka med enligt begäran. Vårdnadshavare gör bedömning och tar
ansvar för att eleven klarar av att på egen hand stiga av på rätt ställe.

Skol- och barnomsorgsnämnden har beslutat att från och med 2006-02-27 tillåta
så kallad kompisåkning. Det innebär att elever kan få åka med kamrater från
skolan i kommunens upphandlade skolskjutsfordon om det finns plats i fordonen.
För att en elev ska få åka med, krävs att vårdnadshavare har skrivit under en
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Jag anhåller om att …………………………………………………………
Elevens namn
i klass ……….. …. får åka med …………………………………….……
(skjutsberättigad kamrat)
till …………………………………………….., ……-dagen
Hållplats

/ 20

Som vårdnadshavare godkänner jag att hon/han får åka med i Växjö kommuns
skolskjutsfordon för att besöka en kamrat. Jag är medveten om att jag tar ansvar för
eleven då hon/han lämnar skolan och att jag ska lämna en skriftlig begäran vid varje
tillfälle mitt barn vill få möjlighet följa med en kamrat hem.

………………………………………………………………………….
Vårdnadshavares namnteckning

Begäran bifalls: ……….…………………………. (sign. lärare)
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