Anmälan om skolpliktens
upphörande pga. varaktig
utlandsvistelse
De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som blanketten avser. Mer
information om hur Ekerö Kommun hanterar personuppgifter finns på www.ekero.se .
Barn och Utbildningsförvaltningen ansvarar för behandlingen av personuppgifter

Insändes till adressen längst ned på sidan.

Person- och kontaktuppgifter
Elevens namn:

Personnummer:

Nuvarande skola:

Årskurs:

Vårdnadshavarens namn:

Vårdnadshavarens namn:

Adress:

Adress:

Postadress:

Postadress:

Anmälan avser
Fr.o.m. – och ev. t.o.m. datum:
Orsak till utlandsvistelsen:

Vårdnadshavarens underskrifter (samtliga vårdnadshavare ska underteckna)
Vårdnadshavare 1, namnteckning

Namnförtydligande

Vårdnadshavare 2, namnteckning

Namnförtydligande

Beslut (nedanstående del ifylls av barn- och utbildningsförvaltningen)
Beslut fattas om skolpliktens upphörande
Handläggare, datum och namnteckning
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Namnförtydligande
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Regler för skolpliktens upphörande
Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett
skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet,
upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i
landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När skolplikten
upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att
finansiera elevens utbildning. Barn - och utbildningsnämnden har beslutat att, i de fall en
vårdnadshavare ansöker om upphörande av skolplikt för varaktig utlandsvistelse så ska längden
på utlandsvistelsen omfatta minst 6 månader för att ansökan ska godkännas. Om ansökan om
skolpliktens upphörande beviljas så skrivs barnet ut från nuvarande skola.
Om man fortfarande efter 1 år är folkbokförd i kommunen och man ännu vistas utomlands görs
en anmälan till Skatteverket.

Återvändandet till skolan
Barnet har rätt till utbildning som alla andra elever om/när det kommer tillbaka till Sverige. Vid
återkomsten till Sverige måste vårdnadshavare ansöka om inflytt/byte via Ekerö kommuns
Självservice. Man är inte garanterad plats i samma skola eller klass som tidigare utan hänvisas
till skolvalsreglerna.

Hur görs ansökan
Ansökan görs på särskild blankett och ska lämnas in i god tid till barn- och
utbildningsförvaltningen.
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