
 
  
 
 

s  

ÖSTRA MADENVÄGEN 4, 172 92 SUNDBYBERG · 08-706 80 00  
SEKTORN FÖR LÄRANDE OCH BILDNING · WWW.SUNDBYBERG.SE  
BOU@SUNDBYBERG.SE 

  

 

 
 

   
   

   
   

 

 

 

Barnets uppgifter 
Förnamn och efternamn Personnummer 

    
Barnet saknar skolplacering Nuvarande skola Skolans adress 

 Ja         Nej   
 
Uppgifter om elevens vistelse utomlands 

Namn på landet för utlandsvistelsen Ange startdatum och slutdatum för utlandsvistelsen 

    
Elevens adress under utlandsvistelsen  

  
Ska eleven vara i landet längre än 6 månader?  

 Ja       Nej   
 
 

Uppgifter om skolgång utomlands  
Skolans namn Skolans kontaktinfo / E-post 

    
Telefon Tänkt tidsperiod för när barnet ska gå i skolan 

    

Jag har skickat in intyg från skolan utomlands som visar att mitt barn har en plats på skolan     Ja       Nej 

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

Vårdnadshavare 1 E-post Vårdnadshavare 2 E-post 

      
Namnförtydligande och datum Namnförtydligande och datum 

    
Sundbybergs stad hanterar personuppgifterna lämnade i samband med er ansökan i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska 
dataskyddslagstiftningen. Vill ni framföra klagomål på behandlingen av era personuppgifter kan ni vända er till Datainspektionen. Mer information finns 
här Hantering av personuppgifter - Sundbybergs stad 
 
Att bifoga till din ansökan: För att Sundbyberg stad ska kunna pröva om barnet varaktigt vistas utomlands behöver uppgifterna i anmälan styrkas med intyg 
eller liknande handlingar, exempelvis: 

• Hyres - bostadskontrakt 
• resehandlingar 
• anställningskontrakt i utlandet 
• intyg på skolplacering i utlandet  

Sektorn för lärande och bildning  

 

 
Anmälan om längre vistelse utomlands 
Enligt 7 kap. 2 § skollagen andra stycket (2010:800) framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt 
gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. I Sundbyberg stads riktlinjer och rutiner för skolpliktsbevakning framgår att en vistelse utomlands 
ska pågå i sex månader eller längre för att kunna bedömas som varaktig. I fall där Sundbyberg stad bedömer att barnet varaktigt vistas i utlandet och 
därmed inte omfattas av skolplikt har hemkommunen alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokfört i landet. Därför behöver 
hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter från vårdnadshavaren som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet.  

Information om barnets utlandsvistelse kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan. 

 

http://www.sundbyberg.se/
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar/hantering-av-personuppgifter.html
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