
Grundskolenämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

Anmälan om skolpliktens upphörande 
på grund av varaktig vistelse utomlands
enligt 7 kap 2 § andra stycket skollagen (2010:800)

Anmälan ska skickas in minst två  månader innan 
 planerad avresa.

Anmälan 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

Anmälan 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 anmälan
 – Flygbiljetter, boardingpass
 – Intyg från skolan utomlands
 – Intyg från arbetsgivare utomlands

De dokument som inte kan lämnas in i förväg ska skickas in i efterhand.

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

 Elevens skolplikt har upphört
 Elevens skolplikt har inte upphört

Beslutsmotivering

Ort Datum

Delegatens underskrift Namnförtydligande

Beslutet är fattat av skolchefen enligt punkt 5.2.11 i grundskolenämndens delegationsordning. 

Gällande regler avseende skolpliktens upphörande vid längre utlandsvistelser
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att 
barnet fullgör sin skolplikt. Eftersom skolplikt råder är det i de flesta fall utifrån skollagen inte möjligt för en grundskoleelev att 
under pågående termin åka en längre period utomlands.
Om familjen flyttar utomlands permanent och eleven därmed inte längre är folkbokförd i landet upphör skolplikten. Om familjen 
däremot befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i Sverige ska hemkommunen avgöra om 
 vistelsen är varaktig enligt 7 kap 2 § andra stycket skollagen. Enligt barn- och utbildningsförvaltningens praxis avses med var-
aktig utlandsvistelse minst sex månaders vistelse utomlands.
När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning enligt skollagen och eleven blir 
utskriven från sin hemskola. Vårdnadshavarnas skyldighet att tillgodose barnets rätt till utbildning enligt 6 kap 2 § föräldrabalken 
kvarstår.
När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven åter skolplikt och samma rätt till utbildning som alla andra elever. Vårdnads-
havare måste inför återvändandet ansöka om skolplacering på nytt. Eleven är inte garanterad plats i samma skola eller klass 
som tidigare utan skolplaceringen sker enligt gällande skolvalsriktlinjer.

Hur man överklagar ett beslut
Detta beslut kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen (2017:725). Laglighetsprövning 
innebär att endast beslutets laglighet prövas av förvaltningsrätten, dvs beslutets lämplighet prövas inte. Vill du överklaga beslutet 
genom laglighetsprövning måste du skicka ett skriftligt överklagande direkt till: Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406,  
581 04 Linköping. Du ska ange vilket beslut du överklagar och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. 
 Överklagandet måste vara förvaltningsrätten tillhanda inom tre veckor från dagen då information om att beslutsprotokollet är 
justerat meddelats på Eskilstuna kommuns officiella anslagstavla.
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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
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mailto:skolpliktsbevakning@eskilstuna.se

	elev-namn: 
	elev-persnr: 
	elev-skola: 
	elev-arskurs: 
	vardnhav1-namn: 
	vardnhav1-persnr: 
	vardnhav1-tfn: 
	vardnhav1-epost: 
	vardnhav2-namn: 
	vardnhav2-persnr: 
	vardnhav2-tfn: 
	vardnhav2-epost: 
	vistelse-datum: 
	avsikt-resa: 
	vistelse-ort-kontakt: 
	enskild-vardnhav: Off
	uskr-vardnhav1-fortydl: 
	uskr-vardnhav2-fortydl: 
	beslut-skolplikt-annatSatt: Off
	beslut-skolplikt-inte-annatSatt: Off
	beslutsmotivering: 
	beslut-ort: 
	beslut-datum: 
	beslut-uskr-namnfortydl: 


