ANSØGNING om transport af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse
Ansøgningen sendes til Skive Kommune, Borgerservice & Ydelse, Torvegade
10, 7800 Skive. Lægeerklæring skal være vedlagt ansøgningen.
Efter evt. bevilling af tranport skal aflysninger eller ændringer til bestilte ture
hurtigst muligt meddeles til Skive Kommune, Borgerservice & Ydelse på tlf.
9915 5500.
Det vil normalt være muligt at ændre en tur indtil 2 timer før forventet afgang.
Aflysninger af morgenture modtages på hverdage fra kl. 8.00.
Vedlagte blanketter skal udfyldes
Elevoplysninger:
Navn:
Adresse:
Cpr.nr.:
Telefonnummer:
Første rejsedag:
Sidste rejsedag:
Er der bestilt kørsel til første rejsedag,
inden kontakt til Skive Kommune (kvitteringer vedlægges)
Oplysninger om uddannelsesstedet:
Mandag
Tirsdag
Senest fremme ved
skole:
Tidligst afgang fra skole:

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uddannelsessted:
Uddannelsessted telefonnr.:
Skolens attestation:
(stempel)

Bemærkninger til taxakørsel

(sæt X)

Sidder i kørestol under kørslen
Medbringer sammenklappelig kørestol, men kan benytte almindeligt foreller bagsæde
Skal sidde på forsæde (fx pga. ben i gips)
Andet:
Dato og underskrift:

LÆGEERKLÆRING i forbindelse med transport af midlertidigt
syge til ungdomsuddannelse
Udfyldes af sygehus eller praktiserende læge
Elevoplysninger:
Navn:
Adresse:
Postnr. og by
Cpr.nr.:
Telefonnummer:
Uddannelsessted:
Behov for kørsel:
Første rejsedag (fra dato):
Sidste rejsedag (til dato):
Offentlige ruter kan benyttes:

(sæt X)

Behov for taxakørsel:

(sæt X)

Bemærkninger – Hvorfor er der behov for taxakørsel:
Sidder i kørestol under kørslen:
Medbringer sammenklappelig kørestol,
men kan benytte almindelig for- eller
bagsæde:
Skal sidde på forsæde (fx pga. ben i
gips):

(sæt X)

(sæt X)
(sæt X)

Andet:

Dato, underskrift og stempel:

Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere
dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret
til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over
behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine
rettigheder på skive.dk.

