
Ansökan skickas till, 
Diabas, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna 
  

 

 
 

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt 
 

Information 
För grundskoleelever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. I undantagsfall kan eleven dock fullgöra skolplikten på 
annat sätt än i ordinarie skola. Rätten till att fullgöra skolplikt på annat sätt regleras i Skollagen (2010:800) 24 kap. 23 §. För att en 
ansökan ska beviljas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den 
utbildning som eleven får i sin ordinarie skola. Vidare krävs att Kiruna kommun ges insyn i elevens alternativa skolgång samt att 
det finns synnerliga skäll.  

Beslut fattas av rektor enligt fastställd delegationsordning. Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie 
grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Om förutsättningarna för beslutet av någon anledning skulle förändras har 
Kiruna kommun möjlighet att ta tillbaka sitt godkännande. 

Ansökan ska vara Kultur- och utbildningsförvaltningen tillhanda i god tid innan den period som ansökan avser. 
 
Uppgifter om elev 

Förnamn och efternamn 
 
 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer och ort 
 
 

Skola 
 
 

Klass 
 
 

 

Uppgifter om vårdnadshavare 1 
Förnamn och efternamn 
 
 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer och ort 
 
 

Kontaktuppgift 1 
 

Kontaktuppgift 2 
 
 

 
Uppgifter om vårdnadshavare 2 

Förnamn och efternamn 
 
 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer och ort 
 
 

Kontaktuppgift 1 
 

Kontaktuppgift 2 
 
 

 
Ansökan avser period 

Från och med 
 
 

Till och med 
 
 

 

För att ansökan ska kunna godkännas krävs att samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda. 

• Den alternativa skolgången ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i 
den ordinarie grundskolan. 

• Kommunen ska ges insyn i elevens alternativa skolgång. 
• Det ska finnas synnerliga skäl.                                                                                                   

                                                                                                                              Blanketten fortsätter på nästa sida     



 

 

                                                                                                                               Blanketten fortsätter på nästa sida     

Den alternativa skolgången. 
Fyll i nedan vilken planering ni har gjort för ert barns skolgång under den ansökta perioden. Utbildningen ska vara ett fullgott alternativ till den 
ordinarie skolan. Bifoga information om den alternativa skola eleven ska gå på under perioden och intyg på att eleven är antagen samt relevant 
planering från skolan, så som till exempel läroplan och schema. 

 

Insyn i elevens alternativa skolgång. 
Fyll i nedan hur behovet av insyn i elevens alternativa skolgång kan tillgodoses. Om ditt barn går i en kommunal skola i Kiruna ska personalen 
på barnets hemskola ges insyn i den alternativa skolgången, exempelvis gällande elevens närvaro och kunskapsutveckling. Inkom med en 
planering kring hur elevens hemskola ska ges insyn.  
Om ditt barn går i en fristående skola i Sverige är det Kultur- och utbildningsförvaltningen som ska ges insyn. Inkom med 
kontaktuppgifter/kontaktperson till skolan, samt en kort sammanfattning där det framgår hur Kultur- och utbildningsförvaltningen kan följa 
upp elevens närvaro och kunskapsutveckling under perioden. 
 



Vårdnadshavares underskrift  

Gemensam vårdnad bygger på att vårdnadshavarna utövar vårdnad om barnet tillsammans, genom gemensamma beslut som 
rör omvårdnad, trygghet och uppväxt. Samtliga vårdnadshavare skall vara överens om ansökan om att fullgöra skolplikt på annat 
sätt. 

 Enskild vårdnadshavare 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
För att kunna administrera din ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt måste vi registrera uppgifterna i våra dataregister. 
Denna registrering sker för att förenkla handläggningen och hantering av information. Detta får vi som myndighet göra som del 
av vår myndighetsutövning och för att uppfylla ett allmänt intresse, det vill säga att bedriva grundskola. Mer information om hur 
vi behandlar personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter 
finns på www.kiruna.se 

Synnerliga skäl 
Fyll i nedan vad anledningen för er ansökan är. Om ansökan avser en utlandsresa, förtydliga vad syftet med resan är. Det krävs synnerliga skäl 
för att ansökan ska beviljas. Det är ett mycket högt ställt krav. Observera att vanliga semesterresor normalt sätt inte utgör synnerliga skäl då 
detta tolkas restriktivt. Bifoga om möjligt intyg eller annan dokumentation som styrker ert syfte med ansökan. 
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