Verksamhet Utbildning

Anmälan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse
utomlands
Skolplikten upphör för barn i de fall familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är
folkbokförd i landet.
Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där
hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I Bollebygd kommun görs en
helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är sammanhängande eller inte. Som
riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en utlandsvistelse är en sammanhängande
period om sex månader. Om barnet bedöms varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten.
Hemkommunen ansvarar för att skolplikten fullgörs upphör därmed och barnet mister sin
skolplacering. Om familjen flyttar tillbaka har barnet samma rätt till utbildning som alla andra
elever och Bollebygds kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemål om
skolplacering.
De uppgifter som du fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig administration
inom utbildningsförvaltningen för att fullgöra utbildningsnämndens ansvar att säkerställa alla
skolpliktiga barns rätt till utbildning (7 kap. 21 § skollagen).
Anmälan kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan.
Barnets uppgifter
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

Nuvarande skola

Årskurs

Vårdnadshavare 1
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

E-postadress

Telefon

Ort

Ort

Vårdnadshavare 2
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

E-postadress

Telefon

Ort

Anmälan avser

Från och med – till och med
Beskriv orsaken till utlandsvistelsen

Ange vistelseort

Ange skola

Båda vårdnadshavares underskrift behövs vid delad vårdnad
Ort

Datum

Vårdnadshavare 1, underskrift

Vårdnadshavare 2, underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Anmälan skickas till
Utbildningsnämnden
Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd

Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Bollebygds kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna
behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör
personuppgifter. Utbildningsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Bollebygds kommun hanterar personuppgifter på
www.bollebygd.se/kommunochpolitik/sakerhetochkris/dataintegritet

