
 
   

   

 
  

 
 

 

 
 
  

   

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

  
      

 
      

  
      

    
      

   
      
      
      
      
      
      
      

 
      

    

    

 
 

  
  

      
       

     
 

      
  

      

 
      

  
      

 
 

 
 
 
 

   
   

 
  

  
 

  
 

   
 

 

Ansökan om placering i grundskola i 
Linköpings kommun för elever folkbokförda 
i annan kommun 

Linköpings 
~kommun 

□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

I 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Dnr: 
Vårdnadshavarens ansökan 
Elevens efternamn och förnamn Personnummer 

Nuvarande skola Årskurs Kommun 

Elevens hittillsvarande folkbokföringsadress Telefon (även riktnummer) 

Namn vårdnadshavare 1 Telefon arbete (även riktnummer) 

Namn vårdnadshavare 2 samt adress om annan än ovan Telefon arbete (även riktnummer) 

Eventuell ny adress Telefon (även riktnummer) 

Eventuell ny kommun Datum för ev. ny folkbokföring 

Eleven önskar fullgöra utbildningen på (ange skolornas namn) Under följande tid (årskurs, läsår) 

Önskar ni fritidshemsplats på den skola som ni önskar skolplacering på? 

Ja Nej 

Skäl till ansökan 
Vårdnadshavarnas önskemål 
Särskilda skäl 
Önskemål om att gå kvar på skola i Linköping längre tid än läsåret ut* 
* Vid flytt från Linköping kommun har eleven rätt att gå kvar på sin nuvarande skola läsåret ut utan att någon ansökan görs. Elever som under årskurs 8 flyttar 
från Linköpings kommun har rätt att gå kvar på sin nuvarande skola även årskurs 9 utan att någon ansökan om detta görs. 

Datum Underskrift vårdnadshavare 1 Namnförtydligande 

Datum Underskrift vårdnadshavare 2 Namnförtydligande 

Yttrande från hemkommunen 

Datum Underskrift Namnförtydligande och titel 

Ansökan skickas till 
Linköpings kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Skolval/IKE, Apotekaregatan 13 C, 581 81 Linköping 
E-postadress: barnochungdomsnamnden@linkoping.se 
Original till BOUs diarie 

Ansökan om placering i grundskola i Linköpings kommun för elever folkbokförda i annan kommun 
LK2424 utg 6 (mars 2020) 

mailto:barnochungdomsnamnden@linkoping.se
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Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR) 
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Barn- och ungdomsnämnden för administration och andra åtgärder 
som behövs för att handlägga ärendet. 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Barn- och ungdomsnämnden. 
Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr 
hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 
För frågor kontakta Barn- och ungdomsnämnden enligt följande: barnochungdomsnamnden@linkoping.se alternativt 
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping. 
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Tillgänglighetsrapport
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 3

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 27

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Manuellt godkänd		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Manuellt godkänd		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Manuellt godkänd		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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