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Förteckning över deltagare i
skolresor inom EU/
List of participants on school
journeys within the EU
EU vill främja utbytet mellan medlemsländerna för skolelever. Migrationsverket kan på denna blankett intyga att
elever som inte är EU-medborgare, men fast bosatta1 i ett EU-land, har rätt att på nytt resa in i Sverige. Den berörda
skolan fyller i uppgifterna och kontaktar sedan Migrationsverket som kontrollerar och intygar att eleverna som har
uppehållstillstånd men saknar pass har rätt att återvända till Sverige. Blanketten fungerar då som passhandling.
Fyll i följande uppgifter:
För skolresor till eller genom enbart Schengenländer
- Personuppgifter och foto för de elever som inte är EU-medborgare och som inte har pass.
För skolresor till eller genom ett EU-land som inte deltar i Schengensamarbetet
- Personuppgifter för alla elever som inte är EU-medborgare (men som är fast bosatta i Sverige).
- Personuppgifter och foto för de elever som inte är EU-medborgare och som inte har pass.
Mer information hittar du på www.migrationsverket.se

Uppgifter om skolan och resan/Details about the school and the journey
Skolans namn/Name of the school

Skolans adress/Address of the school

Avsikten med resan och resans längd/Purpose and duration of the journey

Namn på medföljande lärare/Name(s) of accompanying teachers

Totalt antal elever som deltar på resan/Number of students participating on the journey

Färdsätt/Mode of transport

Hur sker inkvarteringen, ange adress/Type of accomodation, enter the address

Elever - Pupils
Nr

Efternamn
Last name (family name)

Förnamn
First name

Födelseort
Place of birth

1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10

1

Med fast bosatt menas att eleven har uppehållstillstånd i Sverige.

Födelsedatum
Date of birth
YYYY-MM-DD

Medborgarskap
Nationality

Plats för foton för deltagare som inte har ett pass/Space for photographs for participants
without passport
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Skolans underskrift – Signature of the school
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga. Vårdnadshavarna till de minderåriga eleverna har i varje enskilt fall
gett sitt samtycke till att eleven får delta./I hereby certify that the above information is correct. The legal guardians of
each underage pupil have consented to the pupil’s participation.
Ort och datum/Place and date

Skolans stämpel /Stamp of the school

Rektor/Headmaster

Migrationsverkets underskrift – Signature of the Migration Agency
Härmed intygas att ovanstående uppgifter om deltagare som inte är medborgare i EU/EES är riktiga. Deltagarna har
tillstånd att åter resa in i Sverige./I hereby certify that the above information about participants who are not citizens of
EU/ EEA is correct. Participants are allowed to re-enter Sweden.
Ort och datum /Place and date

För Migrationsverket/For the Migration Agency

Stämpel/Stamp

