
ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR
INSKRIVNING 
I FÖRSKOLEKLASS ELLER ÅR 1 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn.utbildning@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Ansökan avser 
Barnets namn Personnummer 

Bostadsadress Telefonnummer 

Barnets folkbokföringsadress (om annan än bostadsadressen) 

Övriga upplysningar: 

Vårdnadshavare 
Vårdnadshavare 1 Personnummer 

Adress Telefon 

Vårdnadshavare 2/sambo Personnummer 

Adress Telefon 

Önskemål om skola 
Skolans namn Skolstart läsår/datum 

Förskoleklass eller år 1 i friskola/skola i annan kommun. Ange skola och kommun 

Skolskjuts 

Vi kommer att behöva skolskjuts   Ja     Nej 

Om svaret är ja, ange vilka dagar och om det gäller både till och från skolan 

Fritidshem (Anmälan om plats på fritidshem och omfattning av omsorgsbehovet görs via Hypernet) 

Vi kommer att behöva plats på fritidshem i anslutning till förskoleklassen/skolan        Ja             Nej 

Önskemål om modersmålsundervisning 

Vi önskar att vårt barn får modersmålsundervisning Ja   Nej 

Vilket språk talas i hemmet 

Rätt till modersmålsundervisning har elev från 
år 1 vars vårdnadshavare, eller en av dem, har 
ett annat språk än svenska som modersmål. 
Eleven ska ha grundläggande kunskaper i sitt 
modersmål och dagligen använda språket i 
umgänget med familjen 

Underskrift     (Undertecknad intygar att lämnade uppgifter stämmer)
Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2/sambo 

Namnförtydligande  Namnförtydligande  
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Upplysning 
Rätt till skolskjuts har elev från och med årskurs 1, kommunen erbjuder även förskoleklasselever 
skolskjuts. Eleven måste vara folkbokförd i Tingsryds kommun och kilometeravståndet mellan hemmet 
och skolan avgör om eleven får skolskjuts. 

År Avstånd bostad – skola Avstånd bostad - busshållplats 
Förskoleklass – År 3 2 km 1 km 

År 4 – 6 3 km 2 km 
År 7 – 9 4 km 3 km 

Personuppgiftslagen 
De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med 
personuppgiftslagen (PUL) i samband med anmälan för inskrivning i förskoleklass eller år 
1. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är bildningsnämnden . 

Undertecknade samtycker även till att nedanstående uppgifter databehandlas i enlighet med 
personuppgiftslagen (PUL) 

Blanketten skickas senast den 1 maj till  
Bildningsförvaltningen  
Box 88 
362 22 Tingsryd 
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