Anmälan om vistelse i utlandet
Grundskola
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Bildningsförvaltningen
Av 7 kap. 2 § Skollagen, andra stycket (2010:800) framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt.
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands.

Elevuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefon bostad/mobil

Gatuadress

Postnummer

Ort

Skolenhet
Namn

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer

Ort

Barnet saknar skolplacering

Ansökan avser period:
Från och med datum

Till och med datum

Flytten är permanent (utflytt)
Beskriv utförligt syftet med utlandsvistelsen

Vårdnadshavare 1
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

E-post

Telefon bostad/mobil

Ort

Personnummer

Vårdnadshavare 2
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

E-post

Telefon bostad/mobil

Hedemora Kommun, Bildningsförvaltningen

www.hedemora.se

Ort

Personnummer

Senast uppdaterad: 2020-01-24
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Jag/vi har tagit del av Hedemora kommuns:
Riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse
Övrig information
Ange eventuell övrig information

Att bifoga din anmälan

För att Hedemora kommun ska kunna pröva om barnet varaktigt vistas utomlands, behöver du skicka med intyg
eller liknande handlingar, exempelvis:


hyres- /bostadskontrakt



resehandlingar



anställningskontrakt i utlandet



intyg på skolplacering i utlandet



övrigt

Meddela fortsatt utlandsvistelse
Om Hedemora kommun bedömer att barnet vistas varaktigt i utlandet och därför inte omfattas av svensk skolplikt,
har hemkommunen ändå ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokfört i landet. Därför behöver
vårdnadshavaren/vårdnadshavarna minst en gång per termin skicka in uppgifter om den eventuellt fortsatta
vistelsen i utlandet.

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

Underskrift vårdnadshavare: Båda vårdnadshavarna måste skriva under vid gemensam vårdnad
Ort och datum, vårdnadshavare 1

Ort och datum, vårdnadshavare 2

Underskrift, vårdnadshavare 1

Underskrift, vårdnadshavare 2

Namnförtydligande, vårdnadshavare 1

Namnförtydligande, vårdnadshavare 2

Beslut (fylls i av bildningsförvaltningen)
Beslut fattas om skolpliktens upphörande
Grunskolechef, datum och namnteckning

Namnförtydligande

_________________________________________________ ________________________________________________
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR –
General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

Skicka blanketten till:
Hedemora Kommun
Bildningsförvaltningen
Skolpliktsbevakning

Box 201
776 28 Hedemora

