Ansökan om färdbevis för dagliga resor

Gymnasial utbildning

Läsåret

Ansökan insändes till
den gymnasieskola där
eleven ska gå.
Elevens personuppg mm

Studier

Efternamn och förnamn

Person nr (10 siffror)

Bostadsadress (gata, nr, box, fack)

Telefon

-

Postnr och ortnamn

Hemkommun

Skolans namn

Skolort

Församling

Utbildning (ange kursens, programmets namn)
Ht Fr o m
år mån dag

Studietid och
omfattning

Årskurs

tom
år mån dag

Vt Fr o m
år mån dag

Klass (motsv)
tom
år mån dag

Uppgifter om daglig resa (2)
Färdbevis sökes för

Färdvägen bostaden – skolan är minst 6 km
Färdsätt

ht + vt

endast ht

Buss linje nr
Annat nämligen
endast vt
Närmaste färdväg bostaden – närmaste hållplats – s k anslutningsresa Avresehållplats
Avstånd
km (minst 4 km).
För utbetalning ange
Bank o kontonr:
Inackorderingstillägg ej sökt

annan period
Ankomst hållplats

Åker du skolskjuts utgår
ingen reseersättning.

Inackorderingstillägg sökt

OBS! Inackorderingsadress

Underskrift (3)
Datum

(3) Myndig elev/vårdnadshavare om ej eleven är myndig

...............................................................................................................................................................

Beslut
Resebidrag beviljas
ht + vt

endast ht

anslutningsresor under ht

endast vt
mån á

annan period fr o m
kr S:a

avslag motivering

Datum

Handläggarens sign

...............................................................................................................

under vt

tom
mån á

kr S:a

Ifyllandet av blanketten
Siffra inom parantes hänvisar till siffra på blanketten.
Personuppgifter (1)
Bostadsadress, postnummer och ortnamn mm måste alltid anges. Det räcker ej med att enbart ange box,
fack, postlåda eller dylikt.
Uppgifter om resa (2)
Om linjetrafik helt saknas för dagliga skolresor eller du har mer än 4 km till närmaste hållplats kan du
troligen få kontant resebidrag enligt särskild taxa.
Finns det plats kan Du åka skolskjuts – då utgår inget resebidrag.
Underskrift (3)
Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Om eleven ej är myndig utbetalas ev. kontantbidrag till elevens vårdnadshavare.
Anvisningar
Allmänt
Som elev i gymnasieskola får du utan kostnad ett terminskort som gäller för två resor
med buss per skoldag.
Följande villkor gäller för att du skall få terminskort.
1. Du får busskort t o m det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.
2. Du skall vara inskriven i gymnasieskolan för heltidsundervisning.
3. Du skall ha minst 6 km färdväg till skolan.
4. Du måste inlämna ansökan om färdbevis.
Vad söks på denna blankett
På denna blankett ansöks om färdbevis (i vissa fall kontantbidrag) för dagliga resor
till gymnasial utbildning.
Vem kan få färdbevis mm för daglig skolresa
Två grundvillkor skall vara uppfyllda:
* Elev skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
* Daglig färdväg mellan bostaden och skolan skall vara minst 6 km.
Ansökan
Ansökan inlämnas omgående till den gymnasieskola där eleven skall gå. Det är viktigt
att ansökan inlämnas i god tid eftersom egna kontantutlägg i avvaktan på utdelande av
färdbevis ej ersätts. Ansökan behandlas ej om den är ofullständigt ifylld.
Återkrav
Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning eller annan orsak till att villkoren
för färdbevis ej längre uppfylls måste färdbeviset återlämnas till gymnasieskolan
omedelbart och ev. utbetald kontant ersättning skall återbetalas till den del som belöper
på återstående del av terminen.
Övrigt
Skulle du förlora ditt terminskort – kontakta gymnasieskolans exp.

