
  

   
    

    

 

 

 

Skolskjutsschema 
 

Skola Schemat gäller från datum 
 

Namn Personnummer 
 

Adress 
 

Telefonnummer 

 

Vecka Skolan börjar Skolan slutar Vecka Skolan börjar Skolan slutar 

Måndag   Måndag   

Tisdag   Tisdag   

Onsdag   Onsdag   

Torsdag   Torsdag   

Fredag   Fredag   

Vecka Skolan börjar Skolan slutar Vecka Skolan börjar Skolan slutar 

Måndag   Måndag   

Tisdag   Tisdag   

Onsdag   Onsdag   

Torsdag   Torsdag   

Fredag   Fredag   

Vecka Skolan börjar Skolan slutar Vecka Skolan börjar Skolan slutar 

Måndag   Måndag   

Tisdag   Tisdag   

Onsdag   Onsdag   

Torsdag   Torsdag   

Fredag   Fredag   

Vecka Skolan börjar Skolan slutar Vecka Skolan börjar Skolan slutar 

Måndag   Måndag   

Tisdag   Tisdag   

Onsdag   Onsdag   

Torsdag   Torsdag   

Fredag   Fredag   

Vecka Skolan börjar Skolan slutar Vecka Skolan börjar Skolan slutar 

Måndag    Måndag   

Tisdag   Tisdag   

Onsdag   Onsdag   

Torsdag   Torsdag   

Fredag   Fredag   

Vecka Skolan börjar Skolan slutar Vecka Skolan börjar Skolan slutar 

Måndag   Måndag   

Tisdag   Tisdag   

Onsdag   Onsdag   

Torsdag   Torsdag   

Fredag   Fredag   

Ändring av schema ska vara hos oss senast 14 dagar innan det ska gälla. 
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