Denna blankett innehåller information och ansökan
om dagliga gymnasieresor med länsgiltighet

DAGLIGA
GYMNASIERESOR






Du går i gymnasial utbildning
Du är under 20 år
Din skolväg är 6 km eller längre
Du har dagliga resor till/från skolan
Du är ej inackorderad

Kan Du uppfylla dessa punkter har Du rätt till resebidrag,
antingen i form av ett elevkort eller i vissa fall av kontant bidrag.

OBS! Du får kortet direkt från Din hemkommun!
VIKTIGA RUTAN
Läs noggrant igenom informationen på nästa sida!
Fyll i ansökningsblanketten
Skriv tydligt!
Glöm ej att underteckna ansökan. Är Du under 18 år måste någon av dina föräldrar underteckna
den!
Har Du frågor angående ifyllandet kan Du ringa skolkontoret i Din hemkommun.
När Du fyllt i Din ansökan, skickar Du den till skolkontoret på Hjalmar Strömerskolan (se baksidan
på ansökan). Du som redan går i gymnasiet ska lämna ny ansökan senast 25 maj. Du som är
nybörjare senast 10 juli, sedan får du hämta elevkortet på skolexp första skoldagen mot en
depositionsavgift på 200 kr. Utlägg för resor Du haft innan Du erhållit någon form av resebidrag
ersätts ej.

SPARA INFORMATIONEN!

Elevkort
Om Du har tillgång till buss eller tåg för Dina dagliga resor till skolan, få Du ett elevkort. Dock
gäller vissa villkor för att vara berättigad till elevkort:
1.
2.
3.
4.

Du skall vara under 20 år.
Du skall vara inskriven i gymnasieskolan för heltidsundervisning.
Utbildningens längd skall vara minst 8 veckor.
Kortaste färdväg mellan bostad och skola skall vara minst 6 km. Bor Du innanför denna gräns är
Du inte berättigad till resebidrag.
5. Du får inte uppbära inackorderingstillägg.
Du får hämta busskortet på skolexpeditionen den första skoldagen mot en depositionsavgift på
200 kr. Avgiften får du tillbaka när du slutar skolan, om du lämnar tillbaka kortet felfritt.
Elevkortet är personligt och gäller hela skoltiden (3 år).
OBS! Kortet gäller ej under jullov och sommarlov!

Elevkort + kontantbidrag
Om avståndet mellan bostad och närmaste busshållplats är mer än 6 km och inte plustrafik finns,
utgår även bidrag för anslutningsresa.

Kontantbidrag enskild resa
Om Du inte har tillgång till buss eller tåg till skolan, kan Du erhålla kontantbidrag för Dina resor.
Beloppets storlek är beroende av skolvägens längd, som dock måste vara minst 6 km.

Förlorat elevkort
Om Du förlorar kortet skall Du anmäla detta till expeditionen på Hjalmar Strömerskolan. De
ombesörjer då att Ditt kort spärras för obehöriga användare.
Nytt kort erhålls mot en expeditionsavgift på 200 kr.

Studieavbrott eller missbruk
Om Du avbryter studierna, erhåller inackorderingstillägg eller på annat sätt ändrar förutsättningarna
är Du inte längre berättigad till elevkort. Då måste Du senast inom en vecka lämna tillbaka
elevkortet till expeditionen på Hjalmar Strömerskolan.
Om Du har ett elevkort som Du ej är berättigad till, blir du återbetalningsskyldig.
Kontantbidrag skall också betalas tillbaka för den tid som Du inte varit berättigad till det.

Vi behandlar dina personuppgifter
enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Läs mer på www.hjalmar.nu/gdpr

Ansökan om dagliga resor
Personuppgifter

Personnummer (år, mån, dag)

Efternamn

Förnamn

Föräldrarnas adress (gata, box, fack etc)

Telefon

Mobiltelefon

Telefon

Mobiltelefon

Postnummer

Ort

Elevens adress (anges om eleven ej bor hos föräldrar)
Postnummer

Ort

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Utbildningsperiod
Vanlig höst- och vårtermin

Annan period,
fr o m den………………….t o m den………………….
Utbildning (linje, kurs eller dylik)
Årskurs
Klass

Skolort

Färdvägsavstånd och resdagar
Resebidrag för:

HT

VT

Annan period, fr o m den………….t o m den………….

Färdvägsavstånd bostaden-skolan, minst 6 km
Bostadsort (tätort, by och dylikt)

Gata, gårdsnamn och dylikt

Endast för resa till praktikplats, fr o m den………………….t o m den………………….
Gatuadress, praktikplats

Kollektivt färdsätt
Färdsätt (markera med två X om du utnyttjar två färdmedel)
Tåg

Buss, linje nr ………. Närmaste hållplats ………..

Annat, nämligen………………

Enskilt färdsätt
Ifylls av elever som ej kan åka kollektivt (tåg, buss el dyl)
Avstånd bostaden – närmaste hållplats mer än
6 km

Närmaste färdväg bostaden – skolan, avstånd i km
(en decimal) ........... km
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Vi behandlar dina personuppgifter
enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Läs mer på www.hjalmar.nu/gdpr

Övriga upplysningar
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Har tidigare gymnasiekort (som jag behåller nästa läsår)
Skicka din ansökan till:
Hjalmar Strömerskolan
Box 520
833 24 Strömsund

Underskrift av myndig elev eller förälder
......................................................................................................
Datum och namnunderskrift

......................................................................................................
Namnförtydligande

Sista ansökningsdag:
För 2:or och 3:or, 15 juni
För 1:or, 10 juli
Du som väntar på besked eller står på
reservplats, skicka in beställningen så
fort som möjligt.

Ifylls av handläggare vid skolförvaltning
Resebidrag tillstyrks

Avslag

HT nr ..............................................

Motivering till beslut: ...................................................
......................................................................................

VT nr ..............................................

......................................................................................
Annan period.................................. månader

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

Kontant ersättning

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

............................. mån à ............................. kr

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

............................. mån à ............................. kr
............................. mån à ............................. kr
Summa ................ kr

Tillstyrks
....................................................................................

Beslutsdatum

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

Underskrift
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