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Byte av skola samt in- och utflyttningsanmälan 
Denna blankett ska du använda när 

• Du flyttar in i kommunen
• Du vill byta skola
• Du ska flytta från kommunen

Ansökningar om skolbyte hanteras en gång i månaden, första vardagen i varje månad. 

Anmälan avser 

Inflyttning till Knivsta kommun 

Utflyttning från Knivsta kommun 

Byte av skola inom Knivsta kommun 

Byte av skola utanför kommun (folkbokförd i Knivsta kommun) 

Så långt som möjligt försöker Knivsta kommun tillgodose vårdnadshavarens önskemål om 
skola. Om en skola inte har plats kan vårdnadshavaren andra eller tredjehandsval komma i 
fråga. 
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1.Barnets uppgifter 
 
En blankett krävs per barn. 

 
Barnets namn  

Barnets 
personnummer 

 

Adress  

Postnummer  

Ort  

 
 

Nuvarande 
skola 

 

Önskar 
grundskola val ett 

 

Önskar 
grundskola val 
två 

 

Önskar 
grundskola val tre 

 

 
Nuvarande 
årskurs 

 

Blivande 
årskurs 

 

 
Inflytt 

Blivande adress  

Önskat datum 
för skolstart 

 

 
Byte av skola 

Orsak till bytet  

Önskat datum 
för byte 
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Utflytt 
Blivande 
grundskola 

 

Blivande 
kommun 

 

Datum för 
utflytt 

 

 
 
Vårdnadshavare 1 

Förnamn  

Efternamn  

Adress  

Ort  

Postnummer  

Telefon  

Telefon dagtid  

Arbetsplats  

E-post  

 
 
Vårdnadshavare 2 

Förnamn  

Efternamn  

Adress  

Ort  

Postnummer  

Telefon  

E-post  
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Underskrift av vårdnadshavare 
 
 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 

 

Blanketten lämnas eller skickas in till Utbildningskontoret 
 
Knivsta kommun 
Utbildningskontoret 
741 75 Knivsta 
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