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

Ansökan om skolpliktens upphörande vid varaktig utlandsvistelse    

Information 
Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men fortsatt ska vara folkbokförda i Kiruna kan ansöka om 
skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse. Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för 
att anses som varaktig, men en tumregel är minst sex–nio månader. Beslut kommer vid ett beviljande att skickas för kännedom 
till Skatteverket och Försäkringskassan 

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning enligt skollagen och eleven blir 
utskriven från sin hemskola.  

När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven åter skolplikt och samma rätt till utbildning som alla andra elever. 
Vårdnadshavare måste inför återvändandet ansöka om skolplacering på nytt. Eleven är inte garanterad plats i samma skola eller 
klass som tidigare.  

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 

Anmälan avser period 
Från och med Till och med 

Vistelseadress i utlandet 

 Blanketten fortsätter på nästa sida 



Vårdnadshavares underskrift  

Beskriv syftet med utlandsvistelsen 

Att bifoga till din ansökan 
För att Kultur- och utbildningsförvaltningen ska kunna pröva om barnet varaktigt vistas utomlands och därmed inte omfattas 
av skolplikt enligt 7 kap 2 § skollagen (2010:800) behöver uppgifterna i anmälan styrkas med intyg eller liknande handlingar, 
exempelvis: 
- hyres- och bostadskontrakt
- resehandlingar
- anställningskontrakt i utlandet
- intyg på skolplacering i utlandet
- övrigt

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 skolpliktens upphörande. 

 Enskild vårdnadshavare 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
För att kunna administrera din anmälan om längre vistelse i utlandet 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 

http://www.kiruna.se/
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