Anmälan om skolpliktens upphörande
på grund av varaktig utlandsvistelse
Ifylld blankett skickas till skolans expedition

Uppgifter om eleven
Namn

Personnummer

Adress
Postnummer
Nuvarande skola

Ort
Årskurs

Period
Ange frånvaroperiod som anmälan omfattar

Anledning
Ange orsak till utlandsvistelsen

Ange adress till vistelseorten

Uppgifter om vårdnadshavare 1
Namn

Personnummer

E-post

Telefon

Adress

Uppgifter om vårdnadshavare 2
Namn

Personnummer

E-post

Telefon

Adress

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

Underskrifter vårdnadshavare (båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad)
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1, namnteckning

Vårdnadshavare 2, namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Beslut
Elevens skolplikt har upphört

Elevens skolplikt har inte upphört

Motivering till beslut

Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Utlandsvistelse och skolplikt
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. Om familjen flyttar utomlands permanent och
därmed inte längre är folkbokförda i Sverige upphör skolplikten. Om familjen befinner sig utomlands
under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i Sverige ska barnets hemkommun avgöra om
vistelsen är varaktig.
Enligt Söderhamns kommuns praxis är varaktig vistelse minst sex månader. När skolplikten upphör
på grund av varaktig eller permanent flytt utomlands upphör även rätten till utbildning samt skolplikten.
Eleven blir då utskriven från sin hemskola.

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

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

Postadresser till kommunens skolexpeditioner
Expeditioner

Skolor:

Postadress:
Telefon:

Bergviksskolan, Skalbyrakan 2, 826 67 BERGVIK
Kundtjänst 0270-750 00

Bergviksskolan, Mo skola, Rosenvallskolan,
Stråtjära skola

Postadress:
Telefon:

Norrtullskolan, 826 80 SÖDERHAMN
Kundtjänst 0270-750 00

Norrtullskolan

Postadress:
Telefon:

Stenbergaskolan, Hagavägen 3, 826 75 LJUSNE
Kundtjänst 0270-750 00

Stenbergaskolan, Sandarne skola

Postadress:
Telefon:

Stentägtskolan, 826 80 SÖDERHAMN
Kundtjänst 0270-750 00

Stentägtskolan

Postadress:
Telefon:

Stugsunds skola, 826 80 SÖDERHAMN
Kundtjänst 0270-750 00

Stugsunds skola

Postadress:
Telefon:

Vågbroskolan, 826 80 SÖDERHAMN
Kundtjänst 0270-750 00

Trönö skola, Vågbroskolan

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

