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Ansökan om uppskjuten skolplikt 
Förskoleklass 

Ansökan om uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § skollagen. 

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i 
förskoleklassen. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen först höstterminen 
det kalenderår barnet fyller sju år.  

Samtliga fält ska fyllas i. Var god texta.  

Barnets namn Personnummer 

Vårdnadshavare Vårdnadshavare 

Adress Adress 

Postnummer Ort Postnummer Ort 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-post E-post

Ange vilka särskilda skäl som åberopas 

Barnet har en funktionsnedsättning eller 
utvecklingsstörning 
Barnet har, på grund av sin sjukdom, kommit efter 
i sin utveckling 
Barnet har tillbringat kort tid i Sverige  

Barnet är fött sent på året och orienterar sig med 
barn födda ett år senare 
Andra motsvarande särskilda skäl, beskriv i rutan 
nedan 

Beskriv de särskilda skäl som åberopas 

Vårdnadshavare ger här sitt samtycke till att Bildningsförvaltningen kan kontakta barnets förskola eller 
annan uppgiftslämnare.  

För att styrka de särskilda skäl som åberopas för uppskjuten skolplikt ska ni bifoga: 

• Dokumentation/yttranden, t.ex. dokument om barnets utveckling, läkarintyg o.s.v.
• Yttrande från förskola (underskrift förskolechef) och/eller annan pedagogisk personal.

Datum och underskrift vårdnadshavare Datum och underskrift vårdnadshavare 

Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan undertecknas av båda vårdnadshavarna. 

Ansökan skickas till: Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen, Box 88, 362 22 Tingsryd.  
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Beslut 

Ansökan beviljas  

Ansökan avslås

Motivering till beslutet 

Underskrift 
Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens vårdnadshavare. Vill ni överklaga 
beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. I skrivelsen 
ska ni ange vilket beslut som ska överklagas och vilken ändring i beslutet som ni begär. Mer information finns på 
www.overklagandenamnden.se   

Beslutet delges vårdnadshavarna, berörd skolenhet samt handläggare.  

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 
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