Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt
Ansökan skickas/lämnas till rektor på ordinarie skola.
Uppgifter om eleven
Namn:

Personnummer:

Adress- och postadress:
Skola:

Klass:

Tänkt utbildningsplats (Intyg om skolgång från skolan utomlands ska, om möjligt, bifogas i ansökan).
Skola/verksamhet:

Klass/årkurs:

Adress:

Telefonnummer:

Tidsperiod
Datum fr.o.m. – t.o.m.:

F.r.om. detta datum är eleven tillbaka på sin ordinarie
skola i Alingsås kommun:

Skäl

Beskriv hur den alternativa skolgången kommer att ge eleven kunskaper och färdigheter
i linje med grundskolans allmänna mål samt hur skolgången kommer att främja elevens
sociala träning.

Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen ● Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 ● Fax: 0322-10 239 ● E-post: barn.ungdom@alingsas.se ● Webbplats: www.alingsas.se

Beskriv hur behovet av insyn i den alternativa skolgången kommer att tillgodoses.

Vårdnadshavare
Namn:

E-postadress:

Mobilnummer:

Telefon hem eller arbete:

Vårdnadshavare
Namn:

E-postadress:

Mobilnummer:

Telefon hem eller arbete:

Underskrift av vårdnadshavare:

Datum:

Information till vårdnadshavare
I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än den ordinarie skolgången i
grundskolan. Det kan exempelvis handla om att en elev behöver gå i skola utomlands. För att detta ska
beviljas så krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ
till utbildningen i grundskolan. Det krävs också att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet.
Bestämmelserna finns i skollagen 24 kap 23-25 §.
För att kunna göra en prövning i det enskilda fallet behöver kommunen information om skälen för den
alternativa skolgången (bedömningen görs utifrån barnets behov). Att den angivna alternativa skolgången
är ett fullgott alternativ till den utbildning som erbjuds inom kommunen. Utbildningen ska ge eleven
kunskaper och färdigheter som motsvarar målen i grundskolan. Den ska även väsentligen motsvara
grundskolans läroplan och mål. Information om hur den alternativa skolgången kommer att främja
elevens sociala träning inför ett samhällsliv samt information om hur kommunens behov av insyn i den
alternativa skolgången kommer att tillgodoses.
Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller för upp till ett år. Under tiden kommer
kommunen kontinuerligt att följa upp elevens alternativa skolgång. Medgivandet återkallas om det i
uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns. Kommer eleven att vara
borta längre än 6 månader kommer eleven att skrivas ut från den ordinarie skolan men skrivs in på nytt
när den är tillbaka, antingen på den tidigare skolan (om plats finns) eller vid närmast anvisad skola.
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Rektors bedömning
Rektor tillstyrker eller avslår anhållan om fullgörande av skolplikt på annat sätt.
Elev
Namn:

Personnummer:

I vilket land kommer skolplikten kommer att fullgöras i:

Tidsperiod ansökan avser:
År-månad-dag t.o.m. år-månad-dag:

Datum då eleven börjar på ordinarie skola igen:

Rektors utredning samt motivering
Är utbildningen utomlands ett fullgott alternativ till motsvarande svensk utbildning? Kan behovet av insyn tillgodoses?
Hur kommer insynen bedrivas? Har det framkommit uppgifter som kan ha betydelse för att synnerliga skäl föreligger?

Rektorer avslår eller tillstyrker ansökan
Tillstyrker
Avslår
Rektors underskrift

Datum

Beslutet är fattat i enlighet med skollagen 24 kap 23-25 §§ (2010:800).

Rektor lämnar ansökan och bedömning vidare till förvaltningschef för slutgiltigt beslut.
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