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Ansökan om resebidrag

(Se viktig information på nästa sida)

Ansökan gäller

läsåret/åren (kan avse samtliga läsår) …………. …………. …………

Fullständiga
personuppgifter

Elevens efternamn:

 annan period

Förnamn:

………………………………………
Föräldrarnas fullständiga adress:

fr o m …………… t o m …………

Personnr (10 siffror):

.. …………………………………………

………………………………….
Telefonnr (även riktnr):

…………………………………………………………………………………………
Elevens adress under studietiden (om ej samma som ovan):

………………………………….
Telefonnr (även riktnr):

…………………………………………………………………………………………
Elevens hemortskommun:

…………………………………

………………………………………………………………………
Uppgifter om
utbildning

Skolans namn:

Skolort:

……………………………………………………
Utbildning (program):

…………………………………..
Årskurs:

…………………………………………………….
Uppgifter om
färdsätt och
avstånd

Färdsätt:



buss

Klass:

…………………………………..

Avresehållplats:

…………………………………
Minst 6 km mellan bostad och
skola:

 tåg  färja
…………………………………………..



Ankomsthållplats:

antal km (vid ja):……………

ja



nej

…………………………………………..
Övriga
uppgifter

Inackorderingstillägg:
Övriga upplysningar:



ej sökt



sökt

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Underskrift

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga
…………./………. 20………

Namnunderskrift:…………………………………………………………………………
Namnförtydligande: ………………………………………………………………………

Denna ansökan är undertecknad av
Ifylles av
handläggaren

Resebidrag beviljas
Resebidrag beviljas ej.





myndig elev

………………





förälder

……………..



särskild förordnad förmyndare

……………….

Motivering: …………………………………………………………………

………………………………………………………………..

Datum ……………………………… Namnteckning ……………………………………………………………………
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Regler gällande resebidrag
Resebidrag utgår i form av skolkort. Skolkort kan ej bytas mot kontant ersättning.
Den adress där eleven är folkbokförd gäller som underlag för beslut om resebidrag.
Rätt till resebidrag har elev
- som har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen, vilket bl a innebär att
eleven skall studera på heltid.
- när avståndet från hemmet till skolan är minst 6 km.
- t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år.
- om eleven inte sökt inackorderingstillägg.

OBS!
Stulna eller på annat sätt förlorat skolkort ersätts mot en avgift på 200:-.
Ändrade förhållanden, som kan påverka rätten att få skolkort
(t ex ändrad bostadsadress), måste omgående anmälas till Nösnäsgymnasiets expedition.
Den som avbryter sina studier är skyldig att återlämna skolkortet omgående.
Den som inte gör sådan anmälan / återlämnar kortet blir återbetalningsskyldig för eventuellt felaktigt
mottaget skolkort.
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