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Avtal/Intyg
2020-09-14
Handläggare

Avtal gällande medåkande i skolskjuts under perioden
2020-08-18 – 2021-06-11
Jag tillåter att mitt ej skolskjutsberättigade barn får åka med en skolskjutsberättigad kamrat i
dennes skolskjuts i mån av plats.
Vid det tillfälle plats ej kan ordnas är jag införstådd med att det är jag som vårdnadshavare
som ansvarar för mitt barn. Skolans ansvar anses vara aktivt överlämnat till vårdnadshavaren
när det ej skolskjutsberättigade barnet lämnat skolan.
Vid trafikolycka gäller fordonets trafikförsäkring.
…………………………
Barnets namn

………
Klass

…………………………
Ort, datum

………………………………
Skola
………………………………
Vårdnadshavarens underskrift
………………………………
Namnförtydligande

…………………………
Ort, datum

………………………………
Vårdnadshavarens underskrift
………………………………
Namnförtydligande

Avtalet ska undertecknas av båda vårdnadshavarna

Ett intyg lämnas till skolan, ett lämnas till chauffören på skolskjutsen
Intyg gällande medåkande i skolskjuts
Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se
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Gäller för medåkande i skolskjuts följande datum (endast ett datum):
………………………………………
Skriv det datum intyget avser
Intyget endast giltigt om vårdnadshavarna undertecknat ett avtal gällande medåkande i skolskjuts för terminen och inlämnat
detta till barnets skola.
Jag tillåter att mitt ej skolskjutsberättigade barn får åka med en skolskjutsberättigad kamrat i dennes skolskjuts i
mån av plats.
Vid det tillfälle plats ej kan ordnas är jag införstådd med att det är jag som vårdnadshavare som ansvarar för
mitt barn. Skolans ansvar anses vara aktivt överlämnat till vårdnadshavaren när den ej skolskjutsberättigade
eleven lämnat skolan.
Vid trafikolycka gäller fordonets trafikförsäkring.
Mitt barn .................................................................................
namn

......
klass

...........................................................................
skola

följer med sin kompis ................................................................. de går av vid .................................................................
namn
hållplats
.......................................................................
Ort, datum

.....................................................................................................................
Vårdnadshavarens underskrift

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ett intyg lämnas till skolan, ett till chauffören på skolskjutsen
Intyg gällande medåkande i skolskjuts
Gäller för medåkande i skolskjuts följande datum (endast ett datum):
………………………………………
Skriv det datum intyget avser
Intyget endast giltigt om vårdnadshavarna undertecknat ett avtal gällande medåkande i skolskjuts för terminen och inlämnat
detta till barnets skola.
Jag tillåter att mitt ej skolskjutsberättigade barn får åka med en skolskjutsberättigad kamrat i dennes skolskjuts i
mån av plats.
Vid det tillfälle plats ej kan ordnas är jag införstådd med att det är jag som vårdnadshavare som ansvarar för
mitt barn. Skolans ansvar anses vara aktivt överlämnat till vårdnadshavaren när den ej skolskjutsberättigade
eleven lämnat skolan.
Vid trafikolycka gäller fordonets trafikförsäkring.

Mitt barn .................................................................................
namn

......
klass

...........................................................................
skola

följer med sin kompis ................................................................. de går av vid .................................................................
namn
hållplats
.......................................................................
.....................................................................................................................
Ort, datum
Vårdnadshavarens underskrift

