
Grundskolenämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan om  
att fullgöra skolplikten på annat sätt
24 kap 23-25 §§ skollagen

Ansökan ska skickas in minst två  månader innan 
 planerad avresa.

Ansökan skickas till:
Registrator
Barn- och utbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Elevens uppgifter
Elevens namn Personnummer

Nuvarande skola Årskurs

Vårdnadshavare 1
För- och efternamn Personnummer

Telefonnummer E-post

Vårdnadshavare 2
För- och efternamn Personnummer

Telefonnummer E-post

Ansökan avser
Datum för vistelsen (t ex 3 januari 2021–3 februari 2022)

Vad är avsikten med resan?

Ange vistelseortsadress och kontaktuppgifter utomlands

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift
 Enskild vårdnadshavare

Vårdnadshavare 1, underskrift Namnförtydligande

Vårdnadshavare 2, underskrift Namnförtydligande
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Bifoga följande handlingar till ansökan
 – Information om den skola där skolplikten ska genomföras, inklusive läroplan och andra  
relevanta styrdokument som beskriver utbildningen.

 – Kommunen behöver ha insyn i verksamheten. Bifoga därför uppgifter om skolans namn, adress,  
telefonnummer, e-post samt kontaktuppgifter till ansvarig för utbildningen (namn, e-post, telefonnummer).

 – Synnerliga skäl: Beskriv utförligt vilka synnerliga skäl som finns för att ansöka om att fullgöra  
skolplikten på annat sätt. Bifoga eventuella intyg som styrker detta.

Beslut
Nedanstående del ifylls av skolchefen som är delegat vid barn- och utbildningsförvaltningen)

 Elevens skolplikt fullgörs på annat sätt

 Elevens skolplikt kan inte fullgöras på annat sätt

Beslutsmotivering

Ort Datum

Delegatens underskrift Namnförtydligande

Beslutet är fattat av skolchefen enligt punkt 5.2.11 i grundskolenämndens delegationsordning. 
Medgivande kan gälla högst i ett år i taget.

Information om bestämmelser rörande ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt  
24 kap 23-25 §§ skollagen
Barn som är folkbokförda i Sverige och som är i grundskoleåldern har skolplikt enligt 7 kap 2 § skollagen.  
Grundregeln är att barnet ska gå i ordinarie svensk grundskola. I undantagsfall får dock ett skolpliktigt barn  
medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt om:

 – verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt 
 föreskrifter i denna lag,

 – behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
 – det finns synnerliga skäl.
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig/ditt barn, så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling 
är för att kunna säkerställa att skolplikten uppfylls för ditt barn. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av 
allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i ärendehanteringssystem.

De personuppgifter vi behandlar om dig/ditt barn delas med Skatteverket, Försäkringskassan och eventuellt socialtjänsten. Vi kan 
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig 
är Grundskolenämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00 eller via e-post info@eskilstuna.se.

Postadress
Barn- och utbildningsförvaltningen,  
631 86 Eskilstuna

E-post
skolpliktsbevakning@eskilstuna.se

Telefon
016-710 22 45 
016-710 19 01

mailto:info@eskilstuna.se
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