
 ANSÖKAN OM FRI SKOLRESA läsåret 2022/2023 

 

Ansökan avser elever som åker från Götlunda till 

gymnasieskolor i Örebro 

 

Ansökan skickas till  

Vasagymnasiet, Box 26, 732 21 Arboga 

 

PERSONUPPGIFTER      
  

Efternamn                    Förnamn    Personnummer 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adress (gata, box, ange även gårdsnamn)  Postnummer  Adressort  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Elevens hemortskommun   Telefon  Mailadress  

     
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uppgifter om UTBILDNING 

 
Skolans namn  Skolort  Utbildning (program, kurs) Årskurs  
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tid för vilken tid Fri Skolresa sökes     
        

Resa söks för      
 

       Hela höstterminen 2022          Del av höstterminen 2022 fr o m_______________  t o m_______________ 

                                                                     
       Hela vårterminen 2023             Del av vårterminen 2023 fr o m_______________   t o m______________ 

 

 

Reseavstånd     Hemorten – skola……………km Avresehållsplats:___________________ 

 Ankomsthållplats:__________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ange betalningsmottagare och kontonummer om du är berättigad till anslutningsbidrag  

     

   

 

  ………………………………………………………………                           Härmed ansöker jag om anslutningsbidrag 
  Betalningsmottagare och personnummer  
                  

                                                                                                                             

   …………………………………    ……………/……………………...       Avstånd bostaden-avresehållplatsen:  …………km 
   Bank                                                  Clearingnr        kontonummer                              (enkel resa) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

UNDERSKRIFT Härmed försäkras att uppgifterna är riktiga och att ansökan om fria skolresor ej söks i 

(av elev eller förälder)  kombination med inackorderingsbidrag/resebidrag 
 

Att lämnade uppgifter är sanningsenliga försäkras av undertecknad  
 
Datum   Namnunderskrift 

 

 
…………………………….                ……………………………………………………………………… 

 

Sökanden är skyldig att till Vasagymnasiet anmäla ändringar som påverkar de dagliga skolresorna. 

  

                                  

Beslut:  Beviljas      Beviljas ej 

 

    

 

Datum__________________  Rektor________________________ 

 

 

 

 

    
Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 

Box 26 
732 21 Arboga 

Skolvägen 4 0589-873 15 0589-140 85 www.vasa.se 481-1667 212000-2122 

 

Skolans anteckningar 

 

………………………………... 

 

……………………………….. 



 

 
 

ANSÖKAN OM FRI SKOLRESA FÖR GYMNASIEELEVER FRÅN GÖTLUNDA 

OCH  SOM STUDERAR I ÖREBRO                                                                            . 

 

 

För att vara berättigad till fri skolresa fordras att du är folkbokförd i Arboga. 

 

Ansökan om fri skolresa kan inte kombineras med ansökan om inackorderingstillägg eller  

ansökan om resebidrag. 

 

Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena ändras så att  

grunderna för att erhålla fri skolresa inte länge är uppfyllda. 

 

 

Ansökan skickas till Expeditionen, Vasagymnasiet, Box 26, 732 21  ARBOGA 

(Ansökan om fri skolresa kan således sökas under hela läsåret) 

 

 

OBS! Ny ansökan inlämnas för varje nytt läsår. 
 

 

 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Arboga kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Arboga kommuns hemsida. 

 


