ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
Gymnasial utbildning

Läsåret
I fyl l es av sö k a n d e
PERSONUPPGIFTER
Elevens efternamn

Ansökan lämnas till Norsjö Gymnasium
Förnamn

Hemortsadress (gata, box etc.)

Telefonnummer

Postnummer

Född.år

- mån

Adressort

Postnummer

Förälders namn

Föräld. f. år

Förälders adress

Adressort
- mån

Postnummer
Utbetalning till bank:

UTBILDNING
Skolans namn

Skolort

-nummer

Kommun där eleven är folkbokförd

Inackorderingsadress

Avstånd föräldrahem – skola, km

- dag

Clearingnr:

- dag

- nummer

Adressort

Kontonummer:

Utbildning (program, kurs e d)

Åk

Klass

UPPGIFTER OM INACKORDERINGSTID OCH ORSAK
Tid för vilken
inackorderingstillägg söks

Hela höstterminen

Delar av höstterminen,

Hela vårterminen

Delar av vårterminen,

fr o m
fr o m

............................ t o m
............................ t o m

Orsak till
inackordering

Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg. Sätt kryss i tillämplig rutor.

Lång restid
Ifylls av den som
har kortare reseavstånd än 40 km
mellan hemort skola.

Till skolan

Den utbildning jag skall gå finns inte på min hemort.
(Reseavståndet hemort - skola är minst 40 km)

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

Annat skäl (ange skälet nedan eller i bilaga)

Norsjö kommuns noteringar:

Avstånd hemmet – närmaste påstigningsplats ……...…………….. km
Buss avgår enl. tidtabell kl. ……………………

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

Från skolan
Buss ankommer till hemorten enl. tidtabell kl. …………………………

…………………………………………………

Avstånd närmaste avstigningsplats – hemmet ……………………. km
UNDERSKRIFT

Härmed försäkras att uppgifterna är riktiga och att resetillägg för dagliga resor ej sökes.
Jag har tagit del av den information som medföljer blanketten.

Datum

Namnunderskrift sökande

Namnunderskrift målsman (om eleven ej är myndig)

Sökande är skyldig att till Norsjö kommun anmäla ändringar som
påverkar inackorderingstillägget. För mycket utbetalt
inackorderingstillägg kan komma att återkrävas.

Namnförtydligande målsman

Ny ansökan måste göras för varje läsår.
I fyl l es av h a n d l ä g g are i N o rsj ö K o m m u n
INACKORDERINGSTILLÄGG BEVILJAS
ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG AVSLÅS:
Ht

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

Vt

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

Beslutsdatum:
Lämnas till Norsjö Gymnasium, 935 81 Norsjö

Signatur:

