
Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 
24 kap 23-24§§ skollagen 

Om att fullgöra skolplikten på annat sätt  
 Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning.  
Den/de som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet 
fullgör sin skolplikt. 

 I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i 
ordinarie skolverksamhet. Det kan exempelvis handla om att en elev 
behöver gå i skola utomlands. För att en ansökan ska beviljas krävs att: 

• Den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott
alternativ till den utbildning som eleven får i sin ordinarie skolverksamhet

• Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
• Det finns synnerliga skäl i det enskilda fallet utifrån i skollagen (2010:800) 24

kap. 23-25 §§.

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 

Underskrift vårdnadshavare 
Datum och underskrift Datum och underskrift 

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

Tidsperiod som ansökan avser 



Information att bifoga till ansökan 

1. Information om skolverksamheten/utbildningen där skolplikten ska
genomföras.
Underlag som utförligt beskriver skolverksamheten/utbildningen ska
bifogas ansökan. Exempel på underlag är läroplan och andra relevanta
styrdokument.

2. Vilka möjligheter finns för insyn i den alternativa skolgången? Det är
viktigt att vi som hemkommun har insyn i den alternativa skolgången.
Bifoga uppgifter om verksamhetens namn, fullständig adress samt namn
och kontaktuppgifter till ansvarig för utbildningen.

3. Synnerliga skäl
Beskriv de synnerliga skäl som åberopas för att fullgöra skolplikten på annat
sätt – beskriv utförligt varför skolplikten önskas fullgöras på annat sätt. Bifoga
eventuella intyg eller utlåtanden som styrker de synnerliga skälen.

Beslut i ärendet fattas av skolchef. Beslut om att fullgöra skolplikten på 
annat sätt kan enligt 28 kap. 5§ skollagen överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Beslutet får endast överklagas av eleven eller den 
sökande.  

I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i 
beslutet som ni begär.
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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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