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Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att bedriva barnomsorg i enlighet med skollagen 8 kap. 3 §. Staden kommer att gallra dina uppgifter vid inaktualitet. 

Barnets uppgifter 
Förnamn och efternamn Personnummer 

    
Uppgifter om skolan 

Nuvarande skola Årskurs och klass 

    

 
Vårdnadshavares uppgifter 

För- och efternamn vårdnadshavare 1 Telefon mobil 

    
Gatu- och postadress E-post 

    
 

För- och efternamn vårdnadshavare 2 Telefon mobil 

    
Gatu- och postadress E-post 

    
 

Uppgifter om barnets skola 
Skolans namn E-post 

    
Adress Årskurs 

    
Telefon Tänkt tidsperiod för när barnet ska gå i skolan 

    

 
Underskrift av vårdnadshavare (vid två vårdnadshavare behöver båda skriver under) 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

    
Namnförtydligande och datum Namnförtydligande och datum 

    
Bifoga ett intyg från barnets nya skola som styrker att den nya skolan erbjuder ett likvärdigt alternativ till den utbildning ditt barn får i svensk skola. 

Sektorn för lärande och bildning  

 

 
Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt 

Enligt 24 kap. 23§ skollagen krävs det att tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att kommunen ska lämna ett 
medgivande för fullgörande av skolplikt på annat sätt. Den första förutsättningen innebär att barnet ska erbjudas ett 
fullgott alternativ till den utbildning barnet hade fått om denne gått kvar i skola i Sverige. Den andra förutsättningen 
innebär att det ska finnas möjlighet för oss på kommunen att ha insyn i den verksamhet där barnet får sin utbildning, 
vilket hänger ihop med att kommunen enligt skollagen (7 kap. 21 §) har ett ansvar för att se till att skolpliktiga barn som 
inte går i kommunens grundskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. Den sista förutsättningen att ta hänsyn 
till i bedömningen av om ett medgivande kan ges enligt 24 kap. 23 § är om det finns synnerliga skäl. I Sundbybergs stads 
riktlinjer och rutiner för skolpliktsbevakning framgår att en möjlig situation då synnerliga skäl kan anses föreligga är när 
vårdnadshavarna är tvungna att arbeta eller studera utomlands under en tid. Bestämmelsen i 24 kap. 23 § om medgivande 
till att fullgöra skolplikten på annat sätt ska tillämpas med stor restriktivitet och utgångspunkten är att skolpliktiga barn 
fullgör skolplikten i Sverige. 

http://www.sundbyberg.se/
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