Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller skolplikt. I vissa undantagsfall kan eleven dock fullgöra
skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa
verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. God insyn
i den alternativa verksamheten är också nödvändig. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. Rätten till
att fullgöra skolplikt på annat sätt regleras i Skollagen (2010:800) 24 kap. 23 §.

Uppgifter om elev och vårdnadshavare
Förnamn och efternamn på elev

Personnummer 6 siffror

Adress

Telefon

Skolans namn

Elevens klass

Vårdnadshavare 1

Telefonnr

E-post

Vårdnadshavare 2

Telefonnr

E-post

Ansökan

Skola/ utbildning

Telefonnr

Adress

Årskurs

Tidsperiod

Antal skoldagar

Information om nedanstående punkter behöver bifogas ansökan
1. Information om den alternativa skolgången. Denna ska vara ett fullgott alternativ
och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan.
2.

Information om hur kommunens behov av insyn i elevens alternativa skolgång kan
tillgodoses.

3.

Information om de synnerliga skälen för den alternativa skolgången, utifrån elevens
enskilda behov.

Information till vårdnadshavare
En elev som fullgör skolplikten på annat sätt skrivs ut från hemskolan. När eleven ska
komma tillbaka till ordinarie skolgång behöver ni ansöka om skolplats på nytt. Det finns
ingen garanti för att eleven placeras på den skola eller klass som eleven innan sin vistelse i
utlandet var inskriven på.
Vårdnadshavares underskrift

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter
Ort och datum
Ort och datum
Underskrift vårdnadshavare 1

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se

Underskrift vårdnadshavare 2:
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Information om bilaga till ansökan att fullgöra skolplikt på annat sätt

Ansökan med bilagor behöver komma in till barn- och utbildningsförvaltningen i god tid före
planerat start för att fullgöra skolplikten på annat sätt. Handläggningstiden kan variera beroende på
ärende och underlag, men vi räknar med att den är minst 6-7 veckor. Samtliga tre delar nedan
måste vara uppfyllda för att ansökan ska kunna godkännas. Tillsammans med den
ansökningsblanketten behöver ni skicka in information kring följande punkter:
1) Information om den alternativa skolgången
Det ska finnas en plan för hur utbildningen för barnet ska genomföras under hela den tid
som ansökan gäller. Följande ska framgå av planen
• Vem anordnar undervisningen?
• Hur motsvarar undervisningen de nationella målen för grundskolan?
Det är ni som vårdnadshavare som har ansvaret för den planeringen och att den lever upp
till gällande krav. Det går inte att ge några förhandsbesked om vad som kommer bedömas
lämpligt i det enskilda fallet. I handläggningen kommer det att göras en sammanvägd
bedömning baserad på det underlag ansökan baseras på. En avgörande faktor är att det
finns en pedagogisk kompetens som lever upp till kraven i skollagen. Barn- och
utbildningsförvaltningen behöver kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren för att kunna
föra en prövning av om utbildningen är ett fullgott alternativ.
2) Information om hur kommunens behov av insyn kan tillgodoses
Redovisa en plan för hur dialog mellan utbildningsanordnaren och kommunen ska se ut. En
del anordnare är vana att hantera detta och har särskilda system (ofta digitala) för att ge
kommunen insyn. Unikum är ett exempel på ett sådant system där den pedagogiska
planeringen för undervisningen i varje ämne tydliggörs och bedömningar publiceras
kontinuerligt.
Möjligheten till insyn ska finnas löpande under perioden som barnet fullgör sin skolplikt på
annat sätt.
3) Information om de synnerliga skälen för den alternativa skolgången
Beskriv syftet samt skäl till att fullgöra skolplikten på annat sätt. Beskriv varför ni anser
det vara nödvändigt att barnet fullgör skolplikten på annat sätt. Beskriv på vilket sätt barnet
gynnas av det alternativ ni ansöker om.
Vid en eventuell utlandsvistelse beskriv varför den är nödvändig för familjen och/eller
barnet.
Vid undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats beskriv varför det är nödvändigt att
eleven får fullgöra utbildningen på detta sätt.
Beskrivningen ska vara så omfattande och utförlig som möjligt. Den ska styrkas med
relevanta intyg eller dokumentation. Det kan exempelvis vid utlandsvistelser handla om
vårdnadshavares anställningsbevis, medicinskt underlag vid medicinska skäl,
bostadsadress, försäkringsbrev. Vid undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats
kan det vara åtgärdsprogram eller medicinskt underlag.

Mer information
Information om undervisning utomlands - Skolverket
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se

Version: 2020-01-21

