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De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig information
inom barn- och ungdomsförvaltningen för att vi ska kunna ge er den service ni har rätt till.
Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).
Uppgifterna medför nya användningsområden som till exempel inloggningsuppgifter till
skolnätet och skapande av elevers e-postkonto.

FOLKBOKFÖRD I ANNAN KOMMUN ANSÖKAN OM SKOLGÅNG, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM I JÄRFÄLLA
KOMMUN
Kontakta även hemkommunen angående rätt till
fritidshemsplats.

1. Personuppgifter (Ska fyllas i av vårdnadshavare)
Ansökan ska lämnas till den skola ni söker. Ingen skolskjuts eller reseersättning utgår från hemkommunen.
Elevens fullständiga namn

Personnummer

Elevens gatuadress

Postnummer

Nuvarande skola

Nuvarande skolkommun

Önskad skola

Fr.o.m.

Skäl till ansökan

Ort

Skolår/Klass

Önskar fritidshemsplats

Ja
Önskar modersmålsundervisning

Ja, språk

Nej

Nej

Ansökan om fritidshemsplats måste även skickas till hemkommunen.
Föräldraavgiften betalas till hemkommunen.
OBS, hemkommunens regler för fritidshemsplacering gäller.

Vid två vårdnadshavare ska båda skriva under blanketten
Vårdnadshavarens namn

Vårdnadshavarens namn

Personnummer

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

Telefon (även riktnummer)

E-post

E-post

Datum, underskrift

Datum, underskrift

Telefon mobil (även riktnummer)

Beslut enligt Skollagen kapitel 9 § 13, kapitel 10 § 25 och kapitel 11 § 25 kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklagandet ska skickas till Järfälla kommun, barn- och ungdomsförvaltningen inom tre veckor från den dagen vårdnadshavare erhöll beslutet.

2. Beslut av rektor i mottagande skola
Skolgång

Förskoleklass

Fritidshemsplats

Beviljas fr.o.m.

Beviljas fr.o.m.

Enligt Skollagen kapitel 10

Enligt Skollagen kapitel 9

Beviljas fr.o.m.

§ 27 hemkommunens prislista

§ 13 2:a stycket, hemkommunens prislista

§ 25 särskilt stöd pedagogkonsult (3.3.2)

§ 13 1:a stycket, särskilt stöd

Hemkommunens prislista

pedagogkonsult (3.3.2)
Svenska som andraspråk
Modersmålsundervisning
Avslås

Avslås

Enligt delegeringsordning: 3.3.4 avser § 27

Enligt delegeringsordning: 3.3.4

Datum, underskrift

Datum, underskrift

Avslås
Datum, underskrift

3. Yttrande och beslut från elevens hemkommun
Skolgång

Förskoleklass

Fritidshemsplats

Beviljas fr.o.m.

Beviljas fr.o.m.

Enligt Skollagen kapitel 10

Enligt Skollagen kapitel 9

Beviljas fr.o.m.

§ 27 hemkommunens prislista

§ 13 2:a stycket, hemkommunens prislista

§ 25 särskilt stöd

§ 13 1:a stycket, särskilt stöd

Ersättning beviljas för:

Svenska som andraspråk

Avslås med motivering

Avslås med motivering

Modersmålsundervisning
Datum, underskrift

Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
Förskola och grundskola
177 80 JÄRFÄLLA

Datum, underskrift

Besöksadress
Riddarplatsen 5
Telefon
08-580 285 00

Datum, underskrift

Mejladress
kontakt@jarfalla.se
Webbplats
www.jarfalla.se

