
 
 

ANHÅLLAN OM RÄTT TILL SKOLGÅNG I ANNAT ELEVANTAGNINGSOMRÅDES SKOLA 

 
 Vårdnadshavaren kan rikta ansökan till rektorn i det egna elevantagningsområdets skola. 

 Rätt till skolgång kan enbart sökas till en skola.  

 Rektorn i den mottagande skolan gör beslut efter att det egna elevantagningsområdets skola gett sitt utlåtande.  

 Om eleven på begäran av vårdnadshavare fullgör sin läroplikt i ett annat elevantagningsområdets skola, ansvarar 
vårdnadshavaren för elevens skolresa och resekostnader. Skolresan beviljas undantagsvis om kriterierna för skolresa uppfylls 
både för det egna elevantagningsområdets och för ett annat elevantagningsområdets skola.  
   

Vårdnadshavaren ifyller: 

Elevens uppgifter: 

För- och efternamn 

Personbeteckning 

Nuvarande näradress, postnummer, ort  

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas uppgifter: 

För och efternamn 

Telefonnummer 

E-postadress 

För- och efternamn 

Telefonnummer 

E-postadress 

Ansökningsuppgifter: 

Till vilken skola ansöks rätt till skolgång inkommande läsår 

Tilläggsuppgifter för anhållan 

Datum och vårdnadshavarens underskrift 

namnförtydligande 

(underskrift behövs om ansökan lämnas in i pappersformat) 



 

Rektorn ifyller för ifrågavarande skola:  

Beslut: 

Anhållan beviljas 

Beviljas inte 

Rektorns motivering för avslag 

Datum och rektorns underskrift 

namnförtydligande 

(underskrift behövs om beslutet sänds i pappersformat) 

 
ÄNDRINGSSÖKANDE: Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring genom besvär hos regionförvaltningsverket i Västra och Inre 
Finland inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.   
 
Om beslutet meddelas        ÅBO STAD
- vårdnadshavaren        Servicehelheten för fostran och undervisning 
- beslutet skrivs in i elevregistret multiPrimus     Olofsvägen 2
- beslutet arkiveras i 10 år       PB 355, 20101ÅBO

          https://www.turku.fi/undervisning

https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus
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