
ANSÖKAN OM BUSSKORT
Andra stadiets studerande,
med utvidgad läroplikt

Näradress Postadress

_____ Nej _____ Ja

BESLUT

OBS! DENNA BLANKETT 
GÄLLER ENBART 

STUDERANDE BOSATTA I 
PEDERSÖRE KOMMUN SOM 
HAR 6 KM <  7 KM SKOLVÄG

_____ Busskort beviljas inte

Motivering:

Studielinje

Efternamn  och tilltalsnamn Personbeteckning

_____ Busskort beviljas,            (skolvägens längd 6 km <  7 km)

SÖKANDE

STUDIER

Läroanstaltens namn och adress

Betalare och beloppJag erhåller stöd från annat håll för mina skolresor

Jag anhåller om busskort för den dagliga skolresan, (skolvägens längd 6 km < 7 km)

under tiden _____/_____ 20____ - _____/_____ 20_____

Sträckan från hemmet till skolan är _________ km längs den kortaste allmänna farbara vägen.

Läsåret börjar och slutar

_____/_____ 20____ - _____/_____ 20____

ANHÅLLAN OM 
BUSSKORT (resa 
enligt kortaste 
färdväg)

IFYLLS AV 
KOMMUNEN      

Kommunens kontroll av skolvägens längd

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga

ANNAT 
RESESTÖD

UNDERSKRIFT

Pedersöre      _____/_____ 20______ _____________________________________________

Ort och datum

_______________________ _____/_____ 20_____

Sökandens underskrift

_______________________________

Ort och datum Underskrift (namnförtydligande)



VILLKOR FÖR ERHÅLLANDE AV BUSSKORT FRÅN PEDERSÖRE KOMMUN
Detta gäller för studerande med utvidgad läroplikt, fr.o.m. 1.8.2021

1. Studerande bosatt i Pedersöre kommun, som får sin utbildning i andra stadiets läroanstalter, 
vars skolväg är mellan 6 km och mindre än 7 km, uppmätt enligt kortaste allmänna farbara väg 
från hemmet till skolan.

2. Den studerande är skyldig att anmäla förändringar, t.ex. vid byte av skola eller bostadsadress.
Förändringar anmäls till Pedersöre kommun skriftligt. 

3. Ansökan görs separat för varje läsår (1.8-31.7). Ansökan fylls i och sänds till Pedersöre 
gymnasiums kansli för gymnasiestuderande. För övriga studerande sänds ansökan till 
pedersore.skolkansli@pedersore.fi. Skolresestöd beviljas tidigast från ansökningsmånaden.

4. Ändring i beslut om busskort för studerande i andra stadiets utbildning kan sökas från 
Nämnden för utbildning och fostran i Pedersöre, (pedersore.skolkansli@pedersore.fi) senast 
inom 14 dagar från delfåendet.

OBS! DENNA BLANKETT GÄLLER ENBART STUDERANDE BOSATTA I PEDERSÖRE KOMMUN SOM 
HAR 6 KM < 7 KM SKOLVÄG.

STUDERANDE MED SKOLVÄG ÖVER 7 KM ANSÖKER OM SKOLRESESTÖD FRÅN FPA.
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