ANSÖKAN
om tillstånd till skolgång
i Vanda för elev från främmande kommun

Vanda stad | Bildningväsendet

i främmande kommun för elev med Vanda som hemkommun

Töm blanketten
Uppgifter
om eleven

Skola och
motiveringar
till ansökan

Elevens namn

Personbeteckning

Hemkommun

Nuvarande bostadsadress

Postnummer och adressanstalt

fr.o.m. (datum)

Tidigare adress, om ansökan grundar sig på ändring av bostadsadressen

Postnummer och adressanstalt

Vårdnadshavarens namn

Telefon, hem

Bostadsadress, om annan än elevens adress

Postnummer och adressanstalt

Vårdnadshavarens namn

Telefon, hem

Bostadsadress, om annan än elevens adress

Postnummer och adressanstalt

Telefon, tjänst

Telefon, tjänst

Klass

Skola, som eleven går i
Skola, till vilken eleven söker
A-språk fr.o.m. tredje klassen

fr.o.m. (datum)

Klass

Tillvalsämnen på högstadiet

Motiveringar till ansökan

Datum och vårdnadshavarens underskrift
Utlåtande av
bildningsväsendet i
elevens hemkommun

Elevantal klass/skola

Utlåtande
förordar

förordar inte

Motiveringar

Datum och underskrift
Utlåtande av
bildningsväsendet /
rektor för den
skola till vilken
eleven söker

Elevantal klass/skola

Utlåtande
förordar

förordar inte

Motiveringar

Datum och underskrift
Adress
Stationsvägen 6 A
01300 Vanda

Telefon, växel
09 83 911
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ANVISNINGAR
Enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna grundläggande utbildning för barn
i läropliktsåldern som bor på kommunens område.
Enligt 6 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning skall kommunen anvisa den läropliktiga en närskola eller
en annan lämplig plats, vid vilken utbildningen sker på elevens eget språk, om kommunen är skyldig att ordna
undervisning på nämnda språk.
Enligt 28 § 1 mom. i samma lag har elev som deltar i grundläggande utbildning rätt att gå i en sådan skola som
avses i 6 § 2 mom. och enligt 28 § 2 mom. kan en läropliktig ansöka om inträde till en annan skola än en sådan
som avses i 1 mom.
Antagningen av utsocknes elever till Vandaskolor följer följande gemensamma grunder, som undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion fastställt (12.11.2012 § 5):
• Elever från sådana kommuner som inte själv ordnar undervisning på svenska men som slutit avtal med
Vanda om förstahandsantagning garanteras skolplats i Vanda
• Elever från kommuner som inte har avtal med Vanda om förstahandsintagning och vilka inte själv anordnar
undervisning på svenska kommer på andra plats
• Elever från kommuner som inte har avtal med Vanda och som själva också anordnar undervisning på svenska
antas sist.
Ifall det finns fler sökanden inom samma kategori än det finns lediga platser bestäms antagningsordingen på
följande sätt
• Elever som söker på grund av hälsorelaterade orsaker har förtur
- Förutsätter läkarintyg eller i specialfall annat sakkunnigutlåtande.
- Orsaken måste direkt påverka valet av skolplats, t.ex. avsaknad av hiss i den egentliga närskolan.
- De relevanta intygen bör vara bildningsväsendet tillhanda innan beslutet om närskola fattas.
• Därefter antas elever som har syskon i samma skola.
- Syskonet bör redan vara elev i ifrågavarande skola
- Syskonkriteriet gäller oberoende av om syskonen bor i samma adress
• Näst beaktas att elevens skolväg kan ordnas ändamålsenligt
- Eftersom det är fråga om elever från främmande kommun, är Vanda stad inte skyldig att bevilja eleverna
skolskjutsförmån i Vanda, utan elevernas hemkommun besluter om att bevilja skolskjuts.
• Nästsist beaktas att eleven inte kan studera A1-språk i den egna närskolan och sist att eleven inte kan studera
A2-språk i den egna närskolan.
- Om det fortfarande, efter att ovan beskrivna grunder har tillämpats, finns fler elever som på jämbördiga
grunder söker om tillstånd att gå i skola i Vanda än det finns elevplatser lottas platserna ut. Om finns fler
sökanden inom samma kategori än det finns lediga platser lottas platserna också ut.
Besluten om anvisande av närskoleplats och annan skolplats än närskolan samt antagning av utsocknes elever
fattas att gälla för hela den tid eleven är läropliktig i ifrågavarande skola.
Utsocknes elevers ansökningsblanketter lämnas in via bildningsverket i den egna kommunen.
Elever som bor i Vanda och önskar gå i skola i en annan kommun, lämnar in sin ansökan via bildningsverket
på adressen: Vanda stad, bildningsverket, Stationsvägen 6 A, 01300 Vanda.
GRUNDERNA FÖR SKOLSKJUTS
Kontakta hemkommunens bildningsverk för att få reda på om grunderna för skolskjuts och om eventuell ersättning
av kostnaderna för resor eller ledsagande av eleven.
Huvudregeln är, att då elev som är bosatt i Vanda och som med frivillig ansökan antas till en annan skola än
sin närskola, svarar vårdnadshavaren för kostnaderna för resor och ledsagning.

