
ANSÖKAN OM SKOLPLIKTENS 
UPPHÖRANDE PÅ GRUND AV 
VARAKTIG UTLANDSVISTELSE 
SKOLLAGEN 7 KAP 2 § 

1 (2) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Registrera: Ja. Kod: 7.1.1. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.  

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt 

offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. 

Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter 

raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud 

dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. 

Elev 
Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Adress: Postnr: Postort: 

Nuvarande skola: Årskurs: 

Vårdnadshavare 1 
Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Adress: Postnr: Postort: 

E-postadress:

Vårdnadshavare 2 
Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Adress: Postnr: Postort: 

E-postadress:

Ansökan gäller 
Från och med datum: Till och med datum: Fr.o.m. datum är elev tillbaka på ordinarie skola:  

Orsak till utlandsvistelsen: 

Ange vistelseortsadress och eventuella andra övriga kontaktuppgifter utomlands:  

Vid skolgång i annat land, ange skolans kontaktuppgifter (kontaktperson, adress, postadress, e-postadress och 
telefonnummer:  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Registrera: Ja. Kod: 7.1.1. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.  

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt 

offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. 

Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter 

raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud 

dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. 
 

Underskrift/er  

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. 
Datum: 
  

Underskrift vårdnadshavare 1: Namnförtydligande: 
  

Datum: 
  

Underskrift vårdnadshavare 2: Namnförtydligande: 
  

 

Blankett samt bifogade underlag skickas till: 
Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kristianstads kommun 
291 80 Kristianstad 
 

Information till vårdnadshavare 
 
Regler för skolpliktens upphörande 

Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett 
skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. 

Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör 
skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där 
hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I de fall en vårdnadshavare ansöker om 
upphörande av skolplikt för varaktig utlandsvistelse så ska längden på utlandsvistelsen omfatta minst 6 
månader. Eleven skrivs då ut från nuvarande skola. Om man fortfarande efter 1 år är folkbokförd i 
kommunen och ännu vistas utomlands görs en anmälan till Skatteverket. 

Återvändandet till skolan 

Barnet har rätt till utbildning som alla andra elever om/när det kommer tillbaka till Sverige. Man är inte 
garanterad plats i samma skola eller klass som tidigare utan hänvisas till Kristianstads kommuns riktlinjer 
för skolplacering. 
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