
Information om behandling av personuppgifter  

Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning. Den information  

vi samlar in används endast för att behandla din anmälan. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter  

som behandla som dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter på barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se  

Utgåva 1 2020-12-16 

 
 

 

Anmälan om uppskjuten skolplikt 
 

 

Information 

Enligt skollagen 7 kap 10 § inträder skolplikten det kalenderår barnet fyller 6 år. Ibland kan det finnas 

skäl att skjuta upp skolstarten ett år. Vårdnadshavare kan då ansöka om detta hos barn- och utbildnings- 

nämnden.  
Uppgifter om barnet 
Namn Personnummer 

            

Adress 

      

Postnummer Ort 

            

 

Uppgifter om förskola  
Nuvarande förskola Telefon, förskola 

            

Vårdnadshavare beskriver skäl till begäran om uppskjuten skolplikt 

      

 

 

 

 

 

 
 

Underskrifter (båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad) 

Ort och datum Ort och datum 

            

Vårdnadshavare, namnteckning Vårdnadshavare, namnteckning 

 

 

 

Namnförtydligande 

      

Namnförtydligande 

      

 

Beslut 
Beviljas  Avslås 

  
 

  

Motivering till beslut 

      

Ort och datum 

      

Underskrift 
 

 

Namnförtydligande 

      

 

Beslut om uppskjuten skolplikt fattas av rektor på mottagande skola för kommunal skola och av 

förvaltningschef för elev på friskola. Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

Ifylld blankett skickas till skolans expedition  

mailto:barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se
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Postadresser till kommunens skolexpeditioner 
 

Expeditioner   Skolor: 
Postadress: Bergviksskolan, Skalbyrakan 2, 826 67 BERGVIK Bergviksskolan, Mo skola, Rosenvallskolan, 

Telefon: Kundtjänst 0270-750 00  Stråtjära skola 

 

Postadress: Norrtullskolan, 826 80 SÖDERHAMN Norrtullskolan 

Telefon: Kundtjänst 0270-750 00 

 

Postadress: Stenbergaskolan, Hagavägen 3, 826 75 LJUSNE Stenbergaskolan, Sandarne skola 

Telefon: Kundtjänst 0270-750 00 

 

Postadress: Stentägtskolan, 826 80 SÖDERHAMN Stentägtskolan 

Telefon: Kundtjänst 0270-750 00 

 

Postadress: Stugsunds skola, 826 80 SÖDERHAMN Stugsunds skola 

Telefon: Kundtjänst 0270-750 00 

 

Postadress: Vågbroskolan, 826 80 SÖDERHAMN Trönö skola, Vågbroskolan 

Telefon: Kundtjänst 0270-750 00 
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