Dnr.

/

-

- 606

Anmälan om inflyttning
Elev
För- och efternamn

Personnummer

Nuvarande folkbokföringsadress (inkl. postnummer och ort)
Blivande folkbokföringsadress (inkl. postnummer och ort)
Alternativ adress (ifylls t ex vid delad vårdnad)

Tidigare skolgång
Nuvarande skola och årskurs

Kontaktuppgifter till tidigare skola (Namn, telefonnummer, e-post):

Kommun/Stad/Land

För nyanländ elev
Medborgarskap

Födelseland

Anvisningskommun (gäller ensamkommande barn)

Datum för ankomst till Sverige

Datum för permanent uppehållstillstånd

LMA-kortnummer
Namn på vårdnadshavare 1 alt God man

Namn på vårdnadshavare 2

Kontaktuppgifter vårdnadshavare/god man
Namn/telefon/E-postadress/adress

Kontaktuppgifter familjehem
Namn/telefon/E-postadress/adress

Önskemål om skola
Gäller årskurs

Plats önskas fr o m datum/termin

Klassplacering (ifylls av rektor)

Är idag folkbokförd i annan kommun men ska folkbokföras i Mora kommun och
☐ Önskar gå på geografisk placeringsskola
Förstahandsval (om annan än placeringsskola 1)

☐ Önskar gå på annan skola än placeringsskola (skriv önskemål nedan)
Andrahandsval (om annan än placeringsskola)

Anledning till skolbyte (ej obligatoriskt)

Önskas plats på fritidshem

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ansök på Mora kommuns hemsida (ingen inloggning behövs)

Modersmål (obligatorisk uppgift)
Övrigt
Enligt 10 kap 32 § Skollagen och av För- och Grundskolenämnden (FOG) fastställda ”Principer och regler för rätt till skolskjuts” har kommunen inte
skyldighet att anordna skolskjuts för elever som väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen anvisar för elevens skolgång

1

Alla barn som är folkbokförda i Mora kommun har en så kallad geografisk placeringsskola. Det innebär att kommunen vanligtvis anvisar eleven till den
grundskola som ligger närmast elevens bostad.
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Underskrift
☐ Jag har ensam vårdnad

☐ Vi har gemensam vårdnad

OBS! Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavare underteckna ansökan
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare

Pers.nr

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer dagtid

E-postadress

E-postadress

Pers.nr

Jag medger att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:2018) och
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.morakommun.se/gdpr

Beslut (ifylles av rektor på placeringsskolan)
Datum för mottagande:
☐ Beviljas

Årskurs:

Klass:

☐ Avslås

Motivering till avslag:

Ort och datum
Underskrift rektor/bitr rektor
Namnförtydligande

Blankettanvisning och information
Anvisningskommun

Migrationsverket utser anvisningskommun för ensamkommande barn. Denna kommun kan skilja sig från den
kommun där ett barn är familjehemsplacerad alternativt HVB-hemsplacerad.
Överklagande av beslut
Om Ni vill överklaga beslutet ska Ni ställa skrivelsen till Skolväsendets överklagandenämnd och besvära er över
beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär och varför.
Skrivelsen ska vara undertecknad av den som klagar samt innehålla kontaktuppgifter och personnummer. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till skolkansliet i Mora kommun som vidarebefordrar den till Skolväsendets
överklagandenämnd.
Mora kommun
Skolkansliet
För- och grundskoleförvaltningen
792 30 Mora
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till skolkansliet i Mora kommun inom tre veckor från den dag då Ni fick del
av beslutet.
☐ FA på skolkansliet stämplar anmälan om inflyttning och skickar anmälan om inflytning till RA
☐ RA diarieför anmälan om inflyttning – diarieför beslut från rektor
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☐ RA skickar beslut till VH och alla blanketterna i ärendet till FA för arkivering
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