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UPPGIFTER OM SÖKANDE 
Elevens efternamn 
 
 

Elevens samtliga förnamn Elevens personnummer 

Adress (befolkningsregistret) 
 
 

Postnummer och postadress Hemkommun 

Vårdnadshavarens efternamn 
 
 

Vårdnadshavarens förnamn Vårdnadshavarens telefonnr 
 

Förskolans namn och adress/enhet 
 
 

Vårdnadshavarens epostadress 

GRUND FÖR SKOLSKJUTS 
 
   Skolvägens längd till anvisad förskola (över 3 km) 
   Farlig skolväg (under 3km). De av bildningsnämnden farligklassificerad skolvägarna nämns i skolskjuts-  
   principerna 
   Svår och ansträngande skolväg, sakkunnigutlåtande bifogas ansökan 
   Övrig, vad ___________________________________________________________________________ 
 
TIDPUNKT OCH SKJUTSFORM 
 
Ansökan om skolskjuts gäller för tiden     _____ /_____ 20___   -   _____ / _____  20___ 
Ansökan gäller skolskjuts på morgonen  
Ansökan gäller skolskjuts på eftermiddagen  
 
Förskoleelever beviljas i första hand skolskjuts i form av understöd för ledsagande. Den sekundära trans-
portformen är ersättning för resorna i form av Matkahuoltos busskort och som tredje alternativ kan skol-
skjuts med beställningstrafik övervägas. Att vårdnadshavaren är upptagen av arbete, utför skiftarbete 
eller studerar eller har andra barn att sköta i hemmet betraktas inte som tillräckliga grunder att bevilja 
eleven beställningstrafik, utan det krävs dessutom något annat vägande skäl. För rätt till skolskjuts med 
beställningstrafik bör klart framgå varför eleven inte kan ledsagas av vårdnadshavaren eller någon annan 
vuxen som vårdnadshavaren befullmäktigat, eller använda bussar inom kollektivtrafiken för sina resor. 
 
Vi anhåller om skolskjuts i form av 
 
   Understöd för ledsagande (ansökningsblanketten erhålls tillsammans med beslutet om skolskjuts)             
   Kostnadsersättning i form av busskort (busskortet avhämtas från Matkahuolto mot beslutet) 
   Beställd trafik  
          Eleven använder hjälpmedel, t.ex. rullstol    
          __________________________________      
TILLÄGGSMOTIVERINGAR OCH INFORMATION  
 
 
DATERING OCH UNDERSKRIFT 
Plats och tid Underskrift och namnförtydligande 
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GRUNDER FÖR SKOLSKJUTS FÖR ELEVER I BORGÅ STADS FÖRSKOLOR – För kännedom till sökande 

1. De av bildningsnämnden i Borgå fastställda principerna för skolskjuts inom förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen utgör rättesnöret för ansökan om och beviljande av skolskjuts. 
Principerna baserar sig på bestämmelserna i 32 § i lagen om grundläggande utbildning och gäller 
förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning.  
 

2. Beviljande av skolskjuts förutsätter alltid att en ansökan inlämnas och på basis av den fattas ett 
tjänstemannabeslut. Skolskjuts beviljas endast för resor mellan hemmet och förskolan. Skolskjuts 
beviljas inte till och från kompletterande småbarnspedagogik. 
 

3. Man bildar förskolegrupperna så att barnets kommande närskola beaktas på basis av hemadressen. 
Om vårdnadshavaren ansöker om en annan förskola för sitt barn, och barnet beviljas plats i en se-
kundär förskola, har barnet inte rätt till skolskjuts.  
 

4. Skolvägens längd mäts enligt skolskjutsprinciperna av bildningsväsendet. Med resans längd avses 
skolvägen i en riktning. 
 

5. Skolskjuts beviljas endast på basis av den adress eleven har i befolkningsregistret. Om eleven under 
läsåret eller en del därav bor på en annan adress, t.ex. hos en annan vårdnadshavare, beviljas inte 
skolskjuts från den adressen. Om eleven flyttar krävs en ny ansökan om skolskjuts.  
 

6. Enligt lagen har utbildningsanordnaren rätt att välja mellan att själv ordna avgiftsfria skjutsar eller 
att betala ett understöd för transport eller ledsagande. Förskoleelever beviljas i första hand skol-
skjuts i form av understöd för ledsagande, vilket betyder att vårdnadshavaren ordnar skjutsen själv.  
Understödet för ledsagande betalas till vårdnadshavaren två gånger per år i efterhand baserat på 
närvarodagar och ansökningsblanketterna bifogas beslutet om skolskjuts. 
 

7. Om skolvägens längd är under 3 km kan skolskjuts beviljas p.g.a. farlig skolväg. De av bildnings-
nämnden farligklassificerade vägavsnitten finns i principerna för skolskjuts och på en elektronisk 
karta. 
 

8. Vårdnadshavaren kan ansöka om avgiftsfri skolskjuts med anledning av att skolvägen är alltför svår 
eller ansträngande. För att bedöma att vägen är alltför svår eller ansträngande ska elevens vård-
nadshavare skaffa ett utlåtande av en sakkunnig, i vilket rekommenderas att skolskjutsen ordnas 
antingen med kollektivtrafik eller som beställningstrafik. Varje enskilt fall behandlas separat, och 
inhämtade sakkunnigutlåtanden används som stöd när besluten tas. Utlåtandet förpliktar inte kom-
munen att ordna skolskjuts. Utlåtandet avgör inte heller huruvida beslutet om rätt till skolskjuts är 
jakande eller nekande. 
 

9. Om familjen flyttar skall det i första hand på basis av den nya hemadressen utredas om eleven kan 
börja i den förskola som samarbetar med den kommande närskolan. Om ett byte inte är möjligt kan 
man ansöka om skolskjuts om kriterierna uppfylls.  
 

10. Ansökningsblanketten skall returneras senast den 17 februari 


