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Skolplikten upphör för barn i de fall familjen flyttar utomlands permanent och inte längre 
är folkbokförda i landet. 

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där 
hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I Säters kommun görs en 
helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen vid en utlandsvistelse och om den är 
sammanhängande eller inte. Som riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en 
utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader. Om barnet bedöms 
varaktigt utomlands upphör skolplikten. Hemkommunens ansvar för att skolplikten 
fullgörs upphör därmed och barnet mister sin skolplacering. Om familjen flyttar tillbaka har 
barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever. 

Anmälan kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan. 

Elevens uppgifter 

 

Vårdnadshavare 1 
För- och efternamn Personnummer 

Postadress (box, gatuadress, postnummer, ort) Mobilnummer 

E-post 

 

 

För- och efternamn Personnummer 

Postadress (box, gatuadress, postnummer, ort) 

Nuvarande skola Årskurs 
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Vårdnadshavare 2 

Tänkt utbildningsplats 
Skolans namn E-post 

Adress 
 
 
 
 

Tel nr 

Perioden avser 
Från och med Till och med 

Beskriv orsaken till utlandsvistelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För- och efternamn Personnummer 

Postadress (box, gatuadress, postnummer, ort) Mobilnummer 

E-post 
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Underskrift 

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift   enskild vårdnadshavare 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 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 6.1 i nämnda förordning, allmänt intresse 
och/eller myndighetsutövning. Mer information om Säters kommuns behandling av personuppgifter finns på 
kommunens hemsida. 
 
Blanketten kan fyllas i digitalt men måste skrivas ut på papper för namnteckning. 
 
Blanketten skickas till 
Säters Kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rådhuset 
783 27 Säter 

 
 

Ort Datum 

Namnteckning vårdnadshavare 1 Namnförtydligande 

Ort Datum 

Namnteckning vårdnadshavare 2 Namnförtydligande 
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