ANSÖKAN OM
SKOLKORT/KONTANTBIDRAG
Gymnasial utbildning läsår 18/19
Ansökan lämnas/skickas till

Åstorps kommun
Vuxenutbildningscentrum
Jitegatan 1
265 38 ÅSTORP
1. Person- och kontaktuppgifter
Elevens Förnamn

Elevens Efternamn

Elevens Personnummer

Bostads-/gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon-/mobilnummer

Hemkommun

2. Uppgifter om utbildning
Skolort, skolans namn

Utbildning

Årskurs

Ansökan avser

[ ] Läsåret 2018/2019

[ ] Höstterminen 2018

[ ] Vårterminen 2019

[ ] Del av termin, ange kurstid From.: ____________________ Tom: ____________________
3.

Resebidrag

Jag ansöker om

[ ] Skolkort

[ ] Kontantbidrag

Clearing: __________ Kontonr:_______________________________

[ ] Kontantersättning

Clearing: __________ Kontonr:_______________________________

(Minst 6 km till närmaste hållplats)

4. Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett kommer vi att föra in i våra system för att hantera din
ansökan. Avslutas ditt ärende så kommer vi att radera dessa personuppgifter.
Om du undrar vad för personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem, eller andra frågor så
är du välkommen att höra av dig direkt till oss. Vi hjälper gärna till. Du kan också vända dig med frågor eller
klagomål till dataskyddsombudet på mail, dso.astorp@jpinfonet.se.
Allmän information om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter hittar du på
www.astorp.se/gdpr
4. Underskrift
Jag/Vi försäkrar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och att vi har tagit del av de bestämmelser
som gäller resebidrag och vid avbrott av studierna. Jag/Vi har även tagit del av information om hur ni
hanterar Mina/Våra personuppgifter.

Senast ändad 2018.08.02 Åstorps kommun

Ort och datum

Elev Underskrift

Vårdnadshavare Underskrift

OBS! Nedan del fylls enbart i av Vuxenutbildningscentrum!
Terminskort HT17/VT19 _____________________________

_____________________________

Ersättningskort _____________________________________________________________________
Ersättningskort _____________________________________________________________________
Kontantbidrag för HT 2018, Kr __________________ Utbetalt den __________________________
Kontantbidrag för VT 2019, Kr __________________ Utbetalt den __________________________
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Bildningsförvaltningen
Kontaktperson
Annica Lundahl-Lundqvist
Tel. 042-641 42
annica.lundahl-lundqvist@astorp.se

Skolkort för gymnasiet 2018/2019
Enligt beslut av riksdagen har hemkommunen ansvaret för resebidrag till
elever vid gymnasieskolor.
Resebidraget utgår enligt respektive hemkommuns bestämmelser,
se ” Regler för resebidrag”.
Ansökan om Skolkort för läsåret 2018/2019 gör du på bifogad blankett.
Om du inte är myndig, ska vårdnadshavare skriva under ansökan.
Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.
Är det första året så lämna in ansökan när du accepterar din
gymnasieplats, dvs när du fått ditt slutliga antagningsbesked.
Ansökan skickar du senast den 5 juli till:
Vuxenutbildningscentrum
Jitegatan 1
265 38 ÅSTORP

SKOLKORT
Det går en antenn runt kortet så man måste vara noga
med att inte böja kortet.
Hantera ditt skolkort som en värdehandling, kortet har ett
värde av ca 3000 kr /termin
Korten gäller för hela läsåret 2018/2019
Tidsgiltighet : vardagar 05:00-20:00.
Korten gäller på lov under terminstid (dock ej på jullovet).

Skolkort avseende Ht 2018/Vt 2019 kommer att skickas
hem till dig.
Inga skolkort kommer att kunna hämtas.

Kortärenden under pågående termin sker dock som vanligt på
Vuxenutbildningscentrum, Åstorp.
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Regler för skolkort för gymnasieelever
Förutsättningar för skolkort






Du ska vara född 1999 eller senare
Du ska studera på gymnasial utbildning på heltid
Du ska ha minst 6 km färdväg till skolan
Du ska vara folkbokförd i Åstorps kommun
Du får inte ha inackorderingsbidrag

Skolkort
Alla, som har möjlighet att åka kollektivt med buss eller
tåg till och från skolan erhåller skolkort, du tilldelas
skolkort från Skånetrafiken.
Kontantbidrag
Kontantbidrag kan utgå istället för skolkort med kostnaden
för skolkort exklusive moms. Utbetalning sker terminsvis.
Kontant resetillägg
Kontant resetillägg utbetalas om du har minst 6 km till närmaste
hållplats/järnvägsstation. Utbetalning sker terminsvis.
Avbrott , ej påbörjade studier eller flyttning
Om du avbryter, ej påbörjar utbildningen eller flyttar till annan
kommun kommer busskortet att spärras omgående.
Kontant ersättning, som erhållits för terminen skall återbetalas om
du slutar eller flyttar under terminen.
Förlorat, stulet, brutet eller skadat kort
Ersätts enligt Skånetrafikens regler, med en exp avgift på 300 kr.

Ansökan skickar du till:
Vuxenutbildningscentrum,
Jitegatan 1
265 38 Åstorp.
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