ANSÖKAN OM
INACKORDERINGSTILLÄGG
Gymnasieutbildning
Läsår 2019/2020
Inackorderingstillägg beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera
sig på skolorten. Inackorderingstillägg söks inför varje läsår.
För att få inackorderingstillägg från och med en viss månad ska ansökan vara inkommen senast den
10 samma månad. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
Villkor: * Folkbokförd i Marks kommun.
* Minst 40 km mellan folkbokföringsadress och skola eller minst två timmars daglig res- och
väntetid per dag.
* Inackorderad på skolorten eller i dess närhet.
* Du är förstahandsmottagen till din utbildning.
* Tillägg beviljas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Var god texta (inte blyerts)
Elevens efternamn och förnamn

Personnummer

Adress

Folkbokföringskommun

Personuppgifter

Marks kommun
Postnr

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Skolans namn

Skolort

Utbildning (program, kurs)

Årskurs läsår 19/20

Uppgifter om utbildning

Tid för vilken inackorderingstillägg sökes

o Hela höstterminen

o Del av hösttermin ………………………….

o Hela vårterminen

o Del av vårtermin …………………………...

c/o

Telefon nr

Inackorderingsadress
Adress

Postnr och postadress

Datum för inflyttning

Orsak till inackordering o Den utbildningen jag skall gå finns inte på min hemort.
o Mina föräldrar har flyttat till annan ort, datum ………………
o Jag är elev vid riksrekryterande idrottsgymnasium, idrottsgren.

Reseavstånd mm
Uppgift måste lämnas!
Uppge reseavstånd, färdväg
och färdsätt mellan
påstigningsplats och skolan.

o Annat skäl, specificera under punkten ”Övriga upplysningar”.
Om anledning till ansökan är lång res- och väntetid bifogas aktuellt schema samt busstider.
Med restid avses tiden från när eleven lämnar hemmet på morgonen till skoldagens början och
på eftermiddagen tiden från skoldagens slut till dess eleven kommer åter till hemmet.
Skoldagens början och slut är de ramtider som används på skolan och inte elevens schema..
Färdväg
från/till

Färdsätt
Buss, tåg eller dylikt

Antal km
enkel väg

Färdtid

20180417

Övriga upplysningar

Underskrift
(myndig sökande eller
vårdnadshavare)

Intygande av
gymnasieskola

Härmed försäkras att jag tagit del av informationen, att de uppgifter som lämnats in i denna
ansökan är fullständiga och sanningsenliga.
Datum:
Namnteckning

Namnförtydligande

Eleven har startat sin gymnasieutbildning åk

Skolstartsdatum

Skolans namn

CSN-kod

Ort och datum

Telefonnr

Namnteckning

Namnförtydligande

Beslut

o Beviljas

o Avslås

From

Tom

Belopp per månad

Motivering

Ort och datum

Telefonnr

Namnteckning

Namnförtydligande

ANSÖKNINGSBLANKETTEN SKICKAS EFTER INTYGANDE FRÅN SKOLAN TILL
Marks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
511 80 KINNA
UPPLYSNINGAR

www.mark.se/gymnasiebidrag
Rose-Marie Carlsson
0320-21 74 09
Rose-Marie.Carlsson@mark.se
Marks kommun behandlar personuppgifter om dig.
Se www.mark.se/bufgdpr.

