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1 (1) 
 

Ansökan till Vänerskolans elevboende 

 

Vänerskolans elevboende är till för Vänerskolans inskrivna elever som har långa skolresor. Här får ditt barn bo under skolveckan. 

Vi har fem elevboenden. Varje elevboende har plats för 4-5 elever. Där jobbar personal dygnet runt. Det är alltid två som jobbar 

på kvällen och en som stannar kvar över natten. Elevboendet liknar i mångt och mycket ett vanligt hem. Utifrån varje familjs 

behov utarbetar vi en inskolningsplan. Det är viktigt att vårdnadshavaren sover över tillsammans med sitt barn under 

inskolningen. Vårdnadshavaren får då lära känna personal, elevgrupp och ta del av verksamheten.  

Personalen lägger stor vikt vid regelbunden kontakt med vårdnadshavarna.  Våra boenden är utrustade med digital teknik som 

behövs för att möjliggöra och upprätthålla en god kontakt mellan vårdnadshavare, barn och personal.   

Vårdbidraget och underhållsstödet ändras vid elevboende. För mer information, kontakta Försäkringskassan tel 0771-524 524. 

För mer information om Vänerskolans elevboende, kontakta samordnare  malin.johansson@spsm.se eller rektor  

jonas.sandkvist@spsm.se  

 

Vi tar emot din ansökan och meddelar när det finns en ledig plats. Om det senare skulle bli aktuellt med någon ändring utifrån 

denna ansökan, måste du som vårdnadshavare i god tid ansöka hos rektor om denna ändring.  

Härmed ansöker jag om plats på elevboende, för ______________(ditt barns namn) 

Vänerskolans elevboenden är öppna på ordinarie skoldagar. De är alltid stängda på helger och på lov.  

Önskemål startdatum: _______________________  

Motivering till ansökan: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………..  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Till vårdnadshavare som redan har en plats för sitt barn på boendet och önskar förändra sitt barns elevboende, skall 

ansöka om en sådan förändring: 

Beskriv förändringen nedan, för __________________(ditt barns namn). Vi önskar denna förändring fr o m________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Underskrift 

 

……………………………………………………………….                …..………………………………………………............. 

(vårdnadshavare 1,  namn, datum och mobilnummer)                            (vårdnadshavare 2, namn, datum och mobilnummer) 

 

Ansökan skickas till Vänerskolans rektor: 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Vänerskolan 

Jonas Sandkvist, rektor 

Box 1100 

87129 Härnösand                                                                                                                                          Blankett 2022-04-08 
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