
Ansökan om skol- 
förskoleplats i Tingsryds 
kommun 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 barn.utbildning@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Ansökan (ifylls av båda vårdnadshavarna) Blanketten insänds till sökt skola 

Barn/elev 
Barnets/elevens efternamn och fullständiga förnamn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

Nuvarande skola Klass 

Kommun Rektor 

Önskad skol- förskoleplats 

 Förskola 1-5 år       Förskoleklass      Fritidshem    Grundskola 
Förskola/Årskurs 

Enhetens namn Önskad placering from – tom 

Ange skäl till önskemål 

Vårdnadshavare 
Ort och datum Ort och datum 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Adress Adress 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-post E-post

Yttrande av rektor i mottagande kommun 
Mottagande enligt 
ovan angivet skäl 

 Tillstyrks 

 Avstyrks 

Motivering 

Datum Underskrift Telefon 



 Tingsryds kommun avser att ta emot eleven/barnet av personliga förhållanden/särskilda skäl 

Hemkommunens yttrande vid mottagande av personliga förhållanden/särskilda skäl 

Datum Underskrift 

Referensnummer Fakturaadress 

Beslut mottagande kommun 

Tingsryds kommun har beslutat om placering av   ___________________________________________ 
(barnets/elevens namn) 

 

Barnet/eleven är placerad på (förskola/förskoleklass/fritidshem/skola): Under perioden (fr o m – t o m): 

Ansökan beviljas. Beslutet är fattat med stöd av skollagen 

Förskola: Förskoleklass: Grundskola: Fritidshem: 
 Kap. 8, 13 §, 1:a stycket  Kap. 9, 13 §, 1:a stycket  Kap. 10, 25 §  Kap. 14, 14 § 
 Kap. 8, 13 §, 2:a stycket   Kap. 9, 13 §, 2:a stycket  Kap. 10, 27 § 

 Kap. 10, 28 § 

 Ansökan avslås. Orsak: 

Datum Skolchef 

Om detta beslut fattas enligt kap. 10, 25 § eller kap. 9, 13 § och innebär avslag kan det överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd inom tre veckor efter det att du/ni fått del av detta beslut. Överklagandet skickas till den kommun 
som fattat beslutet. 

Delges vårdnadshavarna 
Delges Handläggare 
Delges Förskolechef/Rektor (motsv) vid mottagande enhet 
Delges Hemkommunen 

I enlighet med 25 § personuppgiftslagen informeras om att barnets/elevens personuppgifter kommer att behandlas i 
samband med handläggning av detta ärende. 
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