Skicka ansökan till
Barn- och utbildningsavdelningen
Aneby kommun
Handläggare BU/Komvux
Box 53
578 22 ANEBY

Inackorderingstillägg läsåret 21/22
Elevens
personuppgift

Studier

Studietid och
omfattning

Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon

Postnummer, ortnamn

E-postadress

Skolans namn

Skolort

Utbildning (ange kursens/linjens namn)

Årskurs

Studietid den första terminen som ansökan
avser

Omfattning

fr o m
tom
Studietid den andra terminen som ansökan
avser
fr o m

Tid för
inackorderingstillägg

Elevens
inackorderingsadress
Orsak till
inackordering

tom

heltid

Klass
Studier i KomVux,
ange antal poäng
deltid

Omfattning
heltid

Studier i KomVux,
ange antal poäng
deltid

hela höstterminen

del av höstterminen, fr o m …………….. t o m………………..

hela vårterminen

del av vårterminen, fr o m …………….. t o m………………..

c/o

Telefon

Bostadsadress (gata, nr box,)

Postnummer, ortnamn

Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg
Den utbildningen som jag skall gå finns inte på min hemort
Jag är elev vid idrottsgymnasium som godkänts av skolverket
Jag praktiserar (ange plats m m ), bifoga arbetsschema
Annat skäl

Reseavstånd m.m
Uppgiften måste
alltid lämnas.

Uppge reseavstånd, färdväg och färdsätt mellan föräldrahemmet och skolan. Avståndet beräknas
efter den resväg som eleven använder om den är rimlig och naturlig att använda. Även sträckor
där man färdas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel ska inräknas.
Avståndskravet på 50 km måste vara uppfyllt minst 4 dagar/tvåveckorsperiod.
Färdväg, från – till
Färdsätt (buss, tåg, etc) Busslinje nr
Antal km enkel väg

Skulle du behöva resa denna väg minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod om du inte var
inackorderad?
ja
nej

Uppgift lämnas endast om inte ovanstående villkor uppfylls. Dina resor till och från skolan medför att du
måste vara hemifrån mer än 11 timmar per dag.
Jag går hemifrån kl ……………….
Har du mer än 5 km till
närmsta hållplats

Närmaste hållplats från bostad är :

Jag kommer hem kl …………………….
………………………………..(ex Sunhults centrum)

Uppge km

Antal km från bostaden till närmaste hållplats

Elev under 18 år

Betalningsmottagare:

………………..

Förälders/förmynd För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. I händelse av
avbruten studiegång eller inackorderingen upphör, föreligger återbetalningsskyldighet
ares underskrift
Datum

Förälders/förmyndares namnunderskrift

Personnr.

Telefonnr.

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och
sanningsenliga
Datum
Elevens namn
Ingen kan ha både inackorderingstillägg och bidrag för resor/skolkort.
Jag har inte tagit emot eller kommer inte att ta emot skolkort för dagliga resor.
Beslutsdatum
Ersättning kr/månad
Under tiden
Handläggare

OBS! För att vi ska kunna godkänna din ansökan behöver du bifoga ditt schema.
Återlämna omgående färdbevis så snart du beviljats inackorderingstillägg.

