Ansökan om fullgörande av skolplikt
på annat sätt
Ifylld blankett skickas till skolans expedition

Uppgifter om eleven
Namn

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Nuvarande skola

Årskurs

Period
Ange frånvaroperiod som ansökan omfattar

Varav antal skoldagar

Anledning
Beskriv hur eleven ska fullgöra skolplikt under planerad frånvaroperiod

Beskriv varför ni ansöker om medgivande (synnerliga skäl)

Kommer elevens skola i Söderhamns kommun kunna ha insyn i den planerade skolverksamheten?

Ja
Nej

Bilagor
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

Följande bilagor ska bifogas ansökan

Information om den planerade skolverksamheten (t ex länk till hemsida, platserbjudande)
Intyg från elevens befintliga skola (kortfattade beskrivning av elevens nuvarande studiesituation
samt skolans bedömning av hur den planerade frånvaron kommer att påverka elevens studiesituation)

Information
Enligt skollagen 24 kap 23 § får skolpliktig elev medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än vad som
anges i skollagen. Medgivande ska lämnas om verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den
utbildning som annars står eleven till buds enligt föreskrifter i denna lag, behovet av insyn i verksamheten
kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl.
Synnerliga skäl
För att ett medgivande ska kunna beviljas måste synnerliga skäl finnas. Synnerliga skäl kan t ex vara att
vårdnadshavare tillfälligt arbetar utomlands och att familjen därför kommer att bo utomlands.
Fullgott alternativ
Skollagen ställer krav på att den tilltänkta skolverksamheten under elevens frånvaroperiod framstår som ett
fullgott alternativ till den utbildning som annars står eleven till buds. Som fullgott alternativ bedöms normalt
t e x svenska utlandsskolor som följer svensk läroplan. Däremot är t ex hemundervisning normalt inte ett
fullgott alternativ.
Insyn i verksamheten
Elevens befintliga skola i Söderhamns kommun kan komma att behöva kontakta den planerade skolverksamheten under elevens frånvaro för att ha insyn i verksamheten.

Beslut
Beviljas

Avslås

Motivering till avslag
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av rektor och gäller i maximalt ett år.

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

