
 

Svenska bildningstjänster 

ANSÖKAN OM ABONNERAD SKJUTS TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGISK 
VERKSAMHET 

Uppgifter om barnet 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 

Adress i befolkningsregistret Postnummer och postanstalt 

Uppgifter om vårdnadshavarna 
Efternamn Förnamn 

Telefonnummer E-postadress 

Efternamn Förnamn 

Telefonnummer E-postadress 

Uppgifter om reservmottagare av barnet 
Efternamn Förnamn 

Telefonnummer E-postadress 

Barnet deltar i småbarnspedagogik 
Enhet för småbarnspedagogik 

Staden ordnar skjuts endast för barn som behöver stöd för växande och lärande 

Utlåtande t.ex. av psykolog, läkare eller, en pedagogisk bedömning/utredning. 
Viktigt att veta för chauffören (t.ex. epilepsi eller andra sjukdomar) 

Hjälpmedel som ska rymmas med (t.ex. rullstol) 

Det finns fungerande kollektivtrafik mellan hemmet och enheten för småbarnspedagogik 

Ja Nej 

Ansökan gäller skjuts i ena riktningen för tiden dd.mm.åååå - dd.mm.åååå: 

Ansökan gäller skjuts i båda riktningarna för tiden dd.mm.åååå - dd.mm.åååå: 

Familjen har tillgång till en bil för transport av barnet 

Ja Nej 
Riktningen som ansökan gäller är 

Hemifrån Hem 

Skjutsen ordnas inom ramen för den tid som reserverats för barnets småbarnspedagogik. Resan räcker maximalt 60 minuter. 

Barnets småbarnspedagogik börjar kl.: Barnets småbarnspedagogik slutar kl.: 

Ifylls endast om barnet deltar i förskoleundervisning 

Förskoleenhetens namn 

Det finns fungerande kollektivtrafik mellan hemmet och förskoleplatsen 

Ja Nej 
Avståndet i ena riktningen mellan hemmet och förskolenheten kortaste gångvägen som kan användas året runt 

kilometer meter 
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Förskolvägen är alltför svår med hänsyn till elevens ålder eller andra omständigheter på grund av barnets 

hälsotillstånd (allvarlig funktionsnedsättning eller sjukdom som förhindrar barnet att röra sig självständigt) 

Läkarutlåtande bifogas 

förskolväg som definierats som otrygg 

En handling som visar på ett annat synnerligen vägande skäl bifogas (Svenska bildningstjänster begär utlåtande av 
stadsteknikcentralen) 

något annat skäl med fast anknytning till barnet 

Utlåtande av psykolog, läkare eller en pedagogisk bedömning/utredning 

Viktigt att veta för chauffören (t.ex. epilepsi eller andra sjukdomar) 

Hjälpmedel som ska rymmas med (t.ex. rullstol) 

Skjutsen ordnas inom ramen för den tid som reserverats för barnets förskoleundervisning. Resan räcker maximalt 60 minuter. 

Ansökan gäller 

skjuts till förskoleundervisningen som börjar kl.: skjuts hem, förskoleundervisningen slutar kl. 
Ansökan om skjuts gäller tiden dd.mm.åååå - dd.mm.åååå: 

Vårdnadshavarnas underteckningar och namnförtydliganden 
Sekretessbelagd enligt 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifterna sparas i småbarnspedagogikens register. Enligt 
EU:s allmänna förordning för dataskyddet (2016/679) finns Esbo stads registerbeskrivningar på: www.esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar 

Jag samtycker till att mitt barns gatuadress och kontaktuppgifter överlämnas till trafikföretaget. 
Datum 

Datum 

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande 

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande 

Ansökan ska lämnas till: Svenska bildningstjänster, Abonnerad skjuts, PB 32, 02070 ESBO STAD, eller elektroniskt till adressen: 
skjutsansokan@esbo.fi 

Utlåtanden från sakkunniga skickas till: Konsultativ speciallärare inom småbarnspedagogik, Abonnerad skjuts, PB 3440, 02070 ESBO 
STAD 

Till vårdnadshavaren 
I regel ansvarar vårdnadshavarna för skjutsen av barnet till dagvårdsenheten. 

Då, barnet behöver stöd för växande och lärande genom att delta i småbarnspedagogik ordnar Esbo stad i undantagsfall skjutsen inom ramen
för anslagen. 

De uppgifter som uppges på blanketten används för beslut som gäller barnet ifråga. Förvaltningschet fattar beslut om skjutsen
med iakttagande av Nämnden Svenska rums principer för skjuts av barn inom småbarnspedagogiken. 

Vid besluten följs följande principer: skjutsen ordnas i regel för en grupp barn; beslutet bygger på prövning och är i kraft en viss tid. 

Vid skjuts av förskolebarn följs nämndens Svenska rums riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseunderstöd. 

De allmänna principerna är: för skjuts krävs att barnet deltar i förskoleundervisning på en av staden anvisad plats; skjuts kan beviljas med stöd
av ett sakkunnigutlåtande eller av något annat synnerligen vägande skäl; vid beviljandet av skjuts av ett barn beaktas en enda, i
befolkningsregistret antecknad adress i Esbo. 

Ytterligare upplysningar om ansökan av skjuts ges av ledare inom småbarnspedagogik. 

De fullständiga grunderna för beviljande finns på: www.esbo.fi/smabarnspedagogik > Bra att veta om småbarnspedagogik > Barn i behov av
stöd samt esbo.fi/forskola > Avgifter och understöd 

http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Bra_att_veta_om_smabarnspedagogik/Barn_i_behov_av_stod
https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Avgifter_och_reseunderstod 
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