Vårdnadshavarens exemplar

Busschaufförens exemplar

Begäran om ”kompisåkning” enstaka dag

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.

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 begäran om att
eleven ska få åka med skolskjutsfordonet. En särskild skriftlig begäran ska lämnas vid varje
tillfälle eleven vill åka.

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.

Jag anhåller om att …………………………………………………………
Elevens namn
i klass ……….. får åka med ………………………………………………..
Elevens namn
till ………………………………………………………
Hållplats/busslinje
…………………………………………………………..
Dag/datum
………………………………………….
Ort och datum
………………………………………………………………………….
Vårdnadshavares namnteckning
Ja det finns plats på ruttlistan

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.

Jag anhåller om att …………………………………………………………
Elevens namn
i klass ……….. får åka med ………………………………………………..
Elevens namn
till ………………………………………………………
Hållplats/busslinje
…………………………………………………………..
Dag/datum
………………………………………….
Ort och datum
………………………………………………………………………….
Vårdnadshavares namnteckning
Ja det finns plats på ruttlistan
Nej det finns inte plats på ruttlistan

Nej det finns inte plats på ruttlistan
…………………………………………………………………………………………………
Underskrift av rektor eller lärare som bekräftelse av begäran

…………………………………………………………………………………………………
Underskrift av rektor eller lärare som bekräftelse av begäran

