Ansökan skickas till
Orust Gymnasieskola
Box 20
47 321 HENÅN
Ansökan om inackorderingsbidrag Gymnasial utbildning läsåret 20__ / 20__
OBS! Bidrag för studier på folkhögskola eller fristående gymnasieskola söks via CSN
Om utbildningen avbryts eller folkbokföringsadressen ändras, skall detta omedelbart
anmälas till Orust gymnasieskola 0304-33 43 10. Ej berättigat inackorderingstillägg
kommer att återkrävas.
Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (utdelningsadress)

Mobiltelefon

Postnummer och postort

Telefon bostad

e-post

Inackorderingsadress
Namn

Obs!

c/o Adress= Namn och adress på den som står för lägenheten
c/o adress
c/o Postnummer och postort

Skolans namn, ort
Program / årskurs

Utbetalningsadress samt konto
Namn (om annan än eleven)

Personnummer (om annan än eleven)

Adress (utdelningsadress)

Postnummer och postort

Bank till vilken utbetalningen önskas

Kontonummer (inklusive clearingnummer)

Jag söker inackorderingstillägg för
Hösttermin 20__
Vårttermin 20__
Del av termin (ange tid)

Orsak till inackordering
Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingsbidrag

Den utbildning jag skall gå finns inte på min hemort
Mina föräldrar har flyttat till annan ort
Mina föräldrar bor utomlands
Annat skäl (ange skälet i bilaga)

Ansökan om inackorderingsbidrag
Restid till skolan - reseavståndet hemort - skola
Antal kilometer till skola

Restid till skolan/reseavståndet hemort – skola
ifylls om reseavståndet hemort-skola är mindre än 50 km

Jag lämnar min hemhållplats klockan
Ordinarie skoldag börjar klockan
Från skolan restid med allmänna kommunikationer
Ordinarie skoldag slutar klockan
Jag anländer till min hemhållplats klockan
Summa restid per dag

Övriga upplysningar

Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enhetlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du
medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd och
du har rätt att begära utdrag och rättelser en gång om året.
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga. Jag är medveten om att jag inte får ha
inackorderingsbidrag och busskort eller kontantersättning samtidigt. Jag har tagit del av
informationen och är medveten om mina anmälningsskyldigheter vid ändrade förhållanden.

Ort och datum

Sökandes underskrift
(Elev eller målsman om elev ej är myndig)

Namnförtydligande

Kommunens anteckningar
Inackorderingsbidrag beviljas



Inackorderingsbidrag avslås

Sept ...................... Okt .................. Nov ................... Dec ...................

Ht-20__

Jan ........................ Feb ................... Mars ................. April ................ Maj …….. Vt-20__
Beslutsdatum: ____________________________ Sign: ____________________________

Om du vill överklaga
Om du fått avslag på din ansökan om inackorderingstillägg eller på något sätt är missnöjd med
beslutet har du möjlighet att skriftligen överklaga beslut till Förvaltningsrätten Göteborg.
Vid frågor kontakta:
Orust Gymnasieskola, Besöksadress: Skolvägen 1, 47332 Henån

telefon 0304-33 43 10
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