
 

 

    
  

  
 ANSÖKAN/YTTRANDE 
 om mottagande av barn från annan kommun
    
 Skickas till Barn- och Utbildning i barnets hemkommun  

Barnet/eleven 
Förnamn 

 
Efternamn 

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 

Nuvarande förskola/skola, kommun 

 
Folkbokföringskommun 

 
Ansökan 

Önskad förskola/skola 

 
Klass (om skola) 

 
Från och med (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 

Skäl till ansökan (separat bilaga kan lämnas vid behov) 

☐Barnet ska flytta från Vara kommun men önskar gå kvar i förskola/skola i kommunen. 

☐Barnet befinner sig varaktigt i Vara kommun utan att vara folkbokförd i kommunen. 

☐Barnet har närmare till förskola/skola i Vara kommun än hemkommunen. 

☐Barnet har behov av stöd som inte finns i hemkommunen. 

☐Vårdnadshavare arbetar i Vara kommun. 

☐Annat: 
Ev. ytterligare beskrivning av skäl 

Eleven har behov av 

☐Svenska som andraspråk  ☐Modersmålsundervisning, ange språk: 

☐Fritidshem                       ☐Annat, ange: 

 
Vårdnadshavare 
Genom underskrift nedan godkänns att de personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att användas för Vara kommuns 
elevadministration i enlighet med personuppgiftslagen. 

Vårdnadshavare A – namn 

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 

Telefon 

 
E-post 

 

Adress 

 
Postnummer och ort 

 

Namnteckning 

 
Datum 

 

Vårdnadshavare B – namn 

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 

Telefon 

 
E-post 

 

Adress 

 
Postnummer och ort 

 

Namnteckning 

 
Datum 

 

 
Yttrande från hemkommun 
Fylls i av person som är behörig att yttra sig på hemkommunens vägnar för barn som önskar förskola/skola i annan kommun. 

Ansökan 

☐Tillstyrkes  ☐Avstyrkes 

Datum 

 
Underskrift 

 

Ev. kommentar 

 

Hemkommunen skickar tillbaka blanketten och eventuella bilagor till: Bildningschef, Bildningsförvaltningen, 534 81 VARA 
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