
Ansökan om varaktig utlandsvistelse 

Enligt 7 Kap. 2§ 

Om varaktig utlandsvistelse 
 Skolplikten gäller inte barn som är folkbokförda i Sverige men varaktigt vistas utomlands, 7 
kap. 2 § skollagen. Platsen där barnet har sin dygnsvila är en utgångspunkt för när eleven kan 
anses vara varaktigt utomlands.  
 För att kommunen ska kunna fatta beslut i ärendet behöver information om vistelsen 
inkomma för bedömning. Om beslut fattas om att elevs skolplikt upphör skrivs eleven ut ur 
sin skola och behöver vid en flytt tillbaka till Sverige meddela hemkommunen vid vilken 
skola eleven tänker fullgöra sin skolplikt. 

Elev 
För- och efternamn Personnummer 

Adress Postadress 

Nuvarande skola Årskurs 

Vårdnadshavare 
För- och efternamn För- och efternamn 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress

Vi kan behöva kontakta dig med anledning av ansökan därför önskar vi att du/ni 
anger telefonnummer och e-postadress. 

Tidsperiod 

Eleven flyttar permanent utomlands  

Underskrift vårdnadshavare 
Datum och underskrift Datum och underskrift 

Skicka ansökan till 
Askersunds kommun 
Barn- och Utbildningsförvaltningen 
696 82 Askersund 

Tidsperiod som ansökan avser 



 

  
 

 

 
Kontaktuppgifter under utlandsvistelsen 
 
Land: 
 

Adress: 

E-postadress 
 

Telefonnummer 

 
 
Information att bifoga till ansökan 

 
1. Utlandsvistelsens syfte 

Beskriv syftet med utlandsvistelsen och dess planering. Bifoga handlingar 
som styrker utlandsvistelsen ex. flygbiljetter, bostadskontrakt, 
anställningsavtal 

2. Ska barnet gå i skola under utlandsvistelsen?  
 Bifoga skolintyg och kontaktuppgifter till skolan 
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Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679) 
Grundskolenämnden behandlar era personuppgifter i syfte att använda uppgifterna för 
administration och handläggning av ärendet. Uppgifterna ni lämnar kommer att behandlas i enlighet 
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen och med stöd av artikel 6.1e i nämnda förordning, 
allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. 

 
 
Skyddad identitet 

Personer med skyddad identitet ska ta kontakt med 0583-810 00 så får du hjälp med ditt ärende. 
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