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Ny skolplacering/byte av kommunal
skola inom Lerums kommun
Förskoleklass och grundskola




För elev som är folkbokförd i Lerum eller redan går i kommunal skola i Lerums kommun och som önskar att byta skola.
För elever som flyttar till Lerums kommun, som inte tidigare har gått i kommunens skola eller är folkbokförd i annan
kommun och söker plats i Lerums kommuns skola.

Ansökan om plats i fritidshem görs separat på www.lerum.se.
Personuppgifter
Elevens för- och efternamn

Personnummer 10 siffror

Adress

Postnummer och Ort

Önskad skola
Önskad skola

Plats önskas från och med

Har eleven fritidshemsplacering vid nuvarande skola i Lerums kommun och önskar flytta placering till ny skola i kommunen anger ni detta nedan. För elev som
saknar fritidshemsplacering görs ansökan separat via e-tjänst på www.lerum.se.

Ja

Nej

Fortsatt behov

Inget behov av placering

Nuvarande skola
Nuvarande skola

Nuvarande klass

Årskurs

Nuvarande skolas adress (anges inte vid byte av kommunal skola inom
Lerums kommun)

Nuvarande skolas postnummer och ort (anges inte vid byte av kommunal skola
inom Lerums kommun)

Nuvarande klassföreståndare/mentor

Kontaktuppgifter till nuvarande klassföreståndare/mentor

Ny adress vid inflyttning till eller flytt inom Lerums kommun
Elevens folkbokföringsadress

Adressen gäller från och med datum

Postnummer och Ort

Nytt telefonnummer

Övriga upplysningar
Talas det dagligen ett annat språk än svenska i hemmet? Om ja, vilket språk?

Ange elevens moderna språkval

Ange om speciell hänsyn behöver tas till exempelvis allergi, funktionsnedsättning, sjukdom eller speciell kost

Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter stämmer. Samtliga vårdnadshavares underskrift krävs.
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Datum

Telefonnummer dagtid/mobil

Datum

Telefonnummer dagtid/mobil

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande vårdnadshavare 1

Namnförtydligande vårdnadshavare 2

E-postadress vårdnadshavare 1

E-postadress vårdnadshavare 2

Blanketten skickas till:
Lerums kommun, Sektor lärande, 443 80 LERUM

* Personuppgifterna kommer att behandlas i Lerums kommuns datasystem. Mer information finns på hemsidan www.lerum.se/personuppgifter
Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/fax
0302-52 14 86
0302-52 11 18 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
larande@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239

