
ANSÖKAN OM SKOLKORT FÖR RESOR TILL OCH FRÅN SKOLAN

Läsåret 2017/2018

Efternamn Förnamn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Tel även riktnummer Hemkommun Klass

Närmaste färdväg bostad - skola Avresestation

km

Söker inackorderingstillägg JA              NEJ

Övriga upplysningar

OBS! Ifylles endast om resvägen till närmaste hållplats från bostaden överstiger 6 km

Uppgifter om utbetalning

Betalningsmottagare Personnummer Avstånd bostad -

avresestation/hållplats

Bank/Ort Clearing och kontonummer

Underskrift (myndig elev, förälder eller annan vårdnadshavare)

Namnunderskrift

Datum Telefonnummer

Skolans notering!

Skolkort nr: Korttyp



Anvisningar

Allmänt

Allmän information om gällande regler kan erhållas från skolan.

Vad söks på denna blankett?

På denna blankett söks skolkort för dagliga resor med Västtrafik till gymnasial

utbildning för elever på Lagmansgymnasiet i Vara.

Ersättning för anslutningsresa för elever folkbokförda i Vara kommun.

Ansökan inlämnas omgående till skolans expedition före vårterminens slut. Det är viktigt att 

ansökan inlämnas i god tid eftersom egna kontantutlägg i avvaktan på utdelning av

skolkort ej ersätts.

Återkrav

Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning, inackordering eller annan orsak till att villkoren för 

skolkort ej längre uppfylls måste skolkortet omedelbart återlämnas till gymnasieskolan.

IFYLLANDE AV BLANKETTEN

Personuppgifter

Gatuadress med gatunamn och nummer eller gårdsnamn måste anges. Att enbart ange box, 

fack eller postlåda räcker inte.

Uppgifter om färdväg 

För att elev skall vara berättigad till skolkort för resa krävs att närmaste färdväg (bilväg, cykelväg eller 

gångväg) mellan bostad och utbildningsställe är minst 6 km.

Avståndet mellan bostad-avresestation/hållplats ifylles endast om närmaste färdväg är minst 6 km.

Övriga upplysningar

Här anges upplysningar som kan vara till hjälp vid bedömning av ansökan.

Förlorat skolkort

Om elev förlorar eller blir bestulen på sitt skolkort ska det anmälas skyndsamt till Lagmansgymnasiet. 
Skolan tar ut en administrationsavgift när ny beställning av skolkort görs.

Underskrift

Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller 

vilseledande uppgifter lämnas i ansökan (eller vid utkvitterande av skolkort) i bedrägligt syfte blir 

eleven/förälder/förmyndare ersättningsskyldig. 
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