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Ansökan om skolskjuts
Grundläggande utbildning

Ansökan om skolskjuts görs i första hand via Wilma
(Obs! Använd Wilma på svenska)
https://vantaa.inschool.fi/

1. ELEVENS GRUNDUPPGIFTER
Förnamn

Efternamn

Personbeteckning

Adress (skjuts beviljas enbart från adressen som är registrerad i befolkningsregistret)
Postnummer- och kontor

Vårdnadshavarens förnamn

Vårdnadshavarens efternamn

Telefonnummer

Vårdnadshavarens e-postadress

Vårdnadshavarens adress (om annan än elevens)

Postnummer och kontor

Skola, till vilken skolreseförmånen ansöks

Klassen som ansökan berör

2. MOTIVERING FÖR SKJUTSEN OCH SKOLSKJUTSENS FORM
Skolskjutsen ordnas i första hand med kollektivtrafik
Skolresans längd över 5 km

Hälsoskäl (enligt läkarutlåtande)

Farlig skolresa (motivera under punkt 3)

Olycka i skolan (enligt läkarutlåtande)

Särskilt stödbehov (taxi enligt utlåtande)

Olycka på fritiden (enligt läkarutlåtande)

Annan motivering, vad? (motivera under punkt 3)

Förberedande undervisning

Om rätten till skolskjuts utgår från utlåtande av sakkunnig, kan ansökan inte behandlas utan att
utlåtandet bifogas.
Utlåtandet bifogas

Utlåtandet har lämnats in

Utlåtandet lämnas in senare

Utlåtandet lämnas in senare (datum för när):
Transportsätt på eftermiddagen

Transportsätt på morgonen

Elevresekort

Elevresekort

Taxi (motivera under punkt 3)

Taxi (motivera under punkt 3)

Med stöd av ledsagare (motivera under
punkt 3)
Vi ansöker inte om skolreseförmån
på morgonen

Med stöd av ledsagare (motivera under
punkt 3)
Vi ansöker inte om skolreseförmån på eftermiddagen

Skjutsbehovet börjar, datum

Skjutsbehovet slutar, datum
Skolreseförmåner beviljas inte retroaktivt
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3. TILLÄGGSUPPGIFTER

Ansökans tilläggsuppgifter samt information till taxibolaget (noggrannare adressuppgifter, hjälpmedel)

Deltar i klubbverksamhet

Deltar i eftermiddagsverksamhet

Får lämnas utan mottagare

Reservnummer om vårdnadshavaren inte nås

4. BESLUTETS DELGIVANDE
Jag ger mitt samtyckte till att beslutet ges elektroniskt så att det är synligt i Wilma under fliken
Ansökningar och beslut. Det är inte nödvändigt att skicka ett separat beslutsdokument till mig
per post.
Det elektroniska delgivandet kan hävas genom att meddela det till koulukuljetus@vantaa.fi.
Då skickas beslutet per post.
5. VÅRDNADSHAVARENS UNDERSKRIFT
Jag meddelar om uppgifterna ändras. De nödvändiga uppgifterna får överlåtas till
arrangören av skolskjutsen.
Datum

Underskrift och namnförtydligande

TILLÄGGSUPPGIFTER
Grunderna för skolskjuts, ansökningstider och andra uppgifter hittar du via adressen vanda.fi/skolskjuts och koulukuljetus@vantaa.fi
Principer för behandling av personuppgifter inom Vanda stad hittas på adressen:
https://www.vantaa.fi/sv/stad-och-beslutsfattande/beskrivningar-ratter-och-dataskydd/behandling-av-personuppgifter
RETURNERING AV BLANKETTEN
Blanketten kan lämnas in per post, e-post (som krypterat meddelande), till Vanda-info eller skolan.
Postadress: Kasvatus ja oppiminen, Koulukuljetus, PL 1500, 01030 VANTAAN KAUPUNKI
SKRIV UT
E-post: koulukuljetus@vantaa.fi.
Kontaktuppgifter till Vanda-info: www.vantaa.fi/vantaa-info
TÖM BLANKETTEN
Skolornas kontaktuppgifter: https://www.vanda.fi/utbildning
Vanda stad - Verksamhetsområdet för fostran och lärande - Skolskjuts
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