
 
 
 

Utbildningsförvaltningen 

Ansökan om byte av/till kommunal grundskola inom Alvesta kommun 
Ansökan skickas till rektor på den skola som ni vill byta till. Observera att ansökan om eventuell 
skolskjuts görs separat, se nedan.  
 
Uppgifter om eleven 

Efternamn 

 
Förnamn 

 
Personnummer 

Nuvarande skola i Alvesta kommun Klass/motsvarande 

 
 
Önskemål 

Önskad kommunal skola i Alvesta kommun Önskat startdatum 
 
 

Skäl för mottagande i den önskade skolan 

 
 
 
Finns det särskilt information om eleven som är viktigt för den mottagande skolan att känna till 
 
     JA     Om ja, ange kontaktinformation, t ex telefonnummer:  
 
     NEJ 
 
Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

 
 

Namnförtydligande vårdnadshavare 1 Namnförtydligande vårdnadshavare 2 
 
 

     Ensam vårdnad 
 
Beviljas/avslag 
  ☐  Ansökan beviljas enligt Skollagen 9 kap 15 § eller 10 kap 30 §    

  ☐   Ansökan avslås enligt Skollagen 9 kap 15 § eller 10 kap 30 §      

Datum Underskrift (rektor) 

 

Namnförtydligande (rektor) 

Rektors motivering vid avslag 

 

 

 
Beslut vid avslag på ansökan 

Datum 
 

Underskrift (verksamhetschef) Namnförtydligande (verksamhetschef) 

 
Alvesta kommun behandlar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information, se Alvesta kommuns hemsida 
www.alvesta.se/GDPR. 
 
Blanketten förvaras i elevens elevakt på skolan.  



 
 
 

Utbildningsförvaltningen 
 
Skolskjuts 
Kommunen är enligt 10 kap 32§ inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som 
väljer att gå i annan grundskola, eller förskoleklass än den som kommunen hänvisar till.  

Vid val av annan skola än hänvisningsskolan erbjuds skolskjuts endast om detta inte medför 
ökad kommunal kostnad. Ansökan kan göras via Alvesta kommuns e-tjänst på 
www.alvesta.se 

Hur man överklagar  
Om du vill överklaga beslutet gör du det skriftligt till Utbildningsförvaltningen i Alvesta 
kommun. Beslutet överklagas med stöd av 28 kap. 12 § skollagen. Överklagandet ska vara 
Utbildningsförvaltningen tillhanda senast tre veckor från den dag du fått beslutet. Eventuella 
intyg och utlåtanden som du vill åberopa ska skickas med. I överklagandet måste framgå 
vilket beslut du vill överklaga och vilken ändring du vill ha. Om verksamhetschef inte själv 
ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar Utbildningsförvaltningen ditt överklagande vidare 
till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning. 
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