
 

Anmälan om skolpliktens upphörande 
p.g.a. varaktig utlandsvistelse
 

 Blanketten skickas till: 

Anmälan om skolpliktens upphörande p.g.a. varaktig utlandsvistelse

Elevens uppgifter 
Elevens namn Personnummer 

Nuvarande skola Årskurs 

Vårdnadshavare 1 
För- och efternamn Personnummer Telefonnummer 

Adress- och postadress 

E-post

Vårdnadshavare 2 
För- och efternamn Personnummer Telefonnummer 

Adress- och postadress 

E-post

Anmälan avser 
Från och med – (ev. till och med) 

Orsak till utlandsvistelsen 

Ange vistelseortsadress 

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift Enskild vårdnadshavare 
Vårdnadshavare 1, underskrift Namnförtydligande 

Vårdnadshavare 2, underskrift Namnförtydligande 

Tingsryds kommun 
Bildningsförvaltningen 
Box 88 
362 22 Tingsryd 
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p.g.a. varaktig utlandsvistelse
 

 Beslut (nedanstående del ifylls av skolchef) 

Elevens skolplikt har upphört Elevens skolplikt har inte upphört 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Beslutsmotivering: 

De uppgifter som lämnas i ansökan om skolpliktens upphörande pga. varaktig vistelse utomlands hanteras i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  Bildningsnämnden, Org.nr 212000–0621, är personuppgiftsansvarig. 
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Regler för utlandsvistelse och upphörande av skolplikt  
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning från och med det år barnet fyller 
sex år. Den som har vårdanden 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. Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är 
folkbokförda i Sverige ska hemkommunen avgöra om vistelsen är varaktig. Enligt 
bildningsförvaltningens praxis avses med varaktig utlandsvistelse minst sex månader.   

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning 
enligt 7 kap. 2–3 §§ skollagen. Eleven blir således utskriven från sin hemskola.  

Återvändandet till Sverige och skolan  
När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven samma rätt till utbildning som alla andra 
elever. Vårdnadshavare ska inför återvändandet ansöka om skolplats på nytt med anledning av 
att det föreligger skolplikt. Ansökan görs via kontakt med aktuell skola. Det finns dock ingen 
garanti för att eleven placeras på den skola som eleven innan sin vistelse i utlandet var inskriven 
på.  

Hur man överklagar ett beslut  
Detta beslut kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Däremot kan du som 
kommuninvånare överklaga hur beslutet fattats, genom så kallad laglighetsprövning. 
Bestämmelserna om  
laglighetsprövning framgår av 10 kap. kommunallagen (1991:900). Laglighetsprövning innebär 
alltså att endast beslutets laglighet prövas av förvaltningsrätten. Beslutets lämplighet prövas inte. 
Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om:  
• Beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
• Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
• Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
• Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte sätta ett 
annat beslut i dess ställe. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut, skickas ärendet tillbaka till 
kommunen för ny prövning.  
Vill du överklaga beslutet genom laglighetsprövning måste du skicka ett skriftligt överklagande 
direkt till: Förvaltningsrätten i Växjö Box 42, 351 03 Växjö   
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 har tillhandahållits.  
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