
  

 

 Ansökan om annat sätt att fullgöra skolplikten 
 Skollagen kap 24 §§ 23-25 

 

Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Rådhuset, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Rådhuset, Säter 

Tfn: 0225 – 552 00  │  Fax: 0225 – 552 72  │  E - post: bun@sater.se  │  Hemsida: www.sater.se 

Elev för- och efternamn Personnummer 

Postadress (box, gatuadress, postnummer, ort) 

Nuvarande skola Årskurs 

Vårdnadshavare 1 
För- och efternamn Personnummer Mobilnummer 

Postadress (box, gatuadress, postnummer, ort) Tel.nr bostad 

E-post 

Vårdnadshavare 2 
För- och efternamn Personnummer Mobilnummer 

Postadress (box, gatuadress, postnummer, ort) Tel.nr bostad 

E-post 

Tänkt utbildningsplats 
Skolans namn E-post 

Adress Tel nr 

Perioden avser 
Från och med Till och med 



 

Anledning 

Bilaga 

Följande bilaga ska bifogas med ansökan: 

 Intyg från elevens befintliga skola (kortfattad beskrivning av elevens nuvarande studiesituation samt 

skolans bedömning av hur den planerade frånvaron kommer att påverka elevens studiesituation. 

Underskrift 

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift   enskild vårdnadshavare 

 

Beskriv varför ni ansöker om medgivande (synnerliga skäl) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
Beskriv hur eleven ska fullgöra skolplikt under planerad frånvaroperiod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skola Årskurs 

Kontaktuppgifter personal vid skola, namn och titel  E-post 

Kontaktuppgifter personal vid skola, namn och titel  E-post 

Datum Ort 

Namnteckning vårdnadshavare 1 Namnförtydligande 

Datum Ort 

Namnteckning vårdnadshavare 2 Namnförtydligande 



  

 

Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Rådhuset, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Rådhuset, Säter 

Tfn: 0225 – 552 00  │  Fax: 0225 – 552 72  │  E - post: bun@sater.se  │  Hemsida: www.sater.se 

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. 

Information om förutsättningarna för medgivandet 

Synnerliga skäl 

För att ett medgivande ska kunna beviljas måste synnerliga skäl föreligga. Synnerliga skäl kan till exempel vara 

att vårdnadshavare tillfälligt arbetar utomlands och familjen därför kommer att bo utomlands. 

Fullgott alternativ 

Lagen ställer krav på att den tilltänkta skolverksamheten under elevens frånvaroperiod framstår som ett 

fullgott alternativ till den utbildning som annars står eleven till buds enligt skollagen. Som fullgott alternativ 

bedöms normalt exempelvis svenska utlandsskolor som följer svensk läroplan. Däremot är exempelvis 

hemundervisning normalt inte ett fullgott alternativ enligt de aktuella bestämmelserna. 

Insyn i verksamheten 

Elevens befintliga skola i Säters kommun kommer att behöva kontakta den planerade skolverksamheten 

under elevens frånvaro för att ha insyn i verksamheten. Ange kontaktuppgifter till den/de personer vid den 

alternativa utbildningen som kan lämna information om närvaro och kunskapsinhämtning.  

 

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller för upp till ett år. Medgivandet återkallas om 

det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns. 

 
Blanketten skickas till 

Säters Kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Rådhuset 

783 27 Säter 
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