Ansökan om skolpliktens upphörande
pga. varaktig utlandsvistelse
Ansökan gäller
Läsåret 20____ / 20_____
Ex. 2020/2021

ELEVUPPGIFTER
Förnamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Efternamn

Nuvarande bostadsadress (gatuadress, postnr, ort)
Nuvarande skola

Årskurs

KONTAKTUPPGIFTER
Vårdnadshavare 1

Förnamn

Efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Adress om annan än elev (gatuadress, postnr, ort)

Telefonnummer

Vårdnadshavare 2
Förnamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Efternamn

Adress om annan än elev (gatuadress, postnr, ort)

Telefonnummer

ANSÖKAN AVSER - Ansökan gäller för ett läsår i taget
Ansökan avser:
Datum: From: (ÅÅMMDD) ____________ Tom: (ÅÅMMDD) _____________
Orsak till utlandsvistelsen – bifoga intyg som styrker ansökan, ex. arbetsgivarintyg

Ange vistelseadress

Ange skola och kontaktuppgift – Bifoga intyg från skolan för det läsår ansökan gäller.

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT, vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter
Vårdnadshavare försäkrar genom underskrift att lämnade uppgifter är riktiga samt är medveten om skyldighet
att anmäla förändringar som påverkar skolplikten
Namnförtydligande
Datum
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Den rättsliga grunden för
behandling är myndighetsutövning eller för att utföra uppgift av allmänt intresse. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig eller
för att begära rättelse/överföring/begränsning/radering av dina uppgifter eller göra invändningar. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på https://www.karlshamn.se/kommun-och-politik/kommunfakta/personuppgifter-gdpr/

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen
Rådhuset ꞏ 374 81 Karlshamn ꞏ Tel +46 454-810 00
E-post: utbildningsnamnden@karlshamn.se ꞏ Hemsida: http://www.karlshamn.se

BESLUT – nedanstående fylls i av förvaltningschef
Beslutet gäller för perioden:

Elevens skolplikt har
upphört

Läsår: ____________________

Elevens skolplikt har
inte upphört
Beslutsmotivering

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Utbildningsnämnden har delegerat sin beslutanderätt.
Beslut skickas till
Vårdnadshavare

Utbildningsnämnden – redovisning av delegationsbeslut

Information
Skollagen 7 kap §21:
Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på
något annat sätt får föreskriven utbildning. Uppgifterna på blanketten kommer att användas för att fullgöra utbildningsnämndens ansvar att säkerställa alla skolpliktigas rätt till utbildning.
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning från och med det år barnet fyller sex år. Den som har
vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om familjen flyttar utomlands permanent
och inte längre är folkbokförda i landet upphör skolplikten. Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid,
men fortfarande är folkbokförda i Sverige, ska hemkommunen avgöra om vistelsen är varaktig. Om barnet bedöms
varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten och barnet mister sin skolplacering. När skolplikten upphör pga. varaktig
vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning enligt Skollagen 7 kap 2—3§ och eleven blir utskriven från sin hemskola.
Om familjen flyttar tillbaka till Sverige har barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever och Karlshamns kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering. Man är dock inte garanterad plats i
samma skola/klass som tidigare. Vårdnadshavare ansöker i god tid om skolplacering på särskild blankett.
Anmälan till socialtjänsten kommer göras om ansökan inte är inkommen hos utbildningsförvaltningen inom tre (3)
veckor från det att utbildningsförvaltningen skickade ut ansökan.
Anmälan kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan.

