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Blankett 1. Utredning har inletts om frånvaro för skolpliktig elev hos annan huvudman 
Blanketten skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Box 300 
783 27 Säter 
bun@sater.se 

Eleven har skyddad identitet (Skicka uppgifterna endast per post) 

Elev 
Elevens namn Personnummer 

Skola Förskoleklass/årskurs 

Skolhuvudman Om eleven har gått om en årskurs, ange vilken: 

Har skolan meddelat huvudmannen om att skolan inlett en utredning kring elevens frånvaro? 

 Ja   Nej 

− Huvudmannen ska senast efter fem arbetsdagar från att en frånvaroutredning har inletts meddela detta till Säters
kommun.

− Huvudmannen ska senast inom två månader från att utredningen har inletts lämna uppgifter om utredningens
resultat till Säters kommun.

Skolans utredning: 
Datum när skolans utredning inleddes Resultatet av utredningen lämnas till Säters kommun (datum) 

Eleven är ogiltig frånvarande och befinner sig utomlands 
Från vilket datum är eleven ogiltigt frånvarande och vistas utomlands? I vilket land befinner sig barnet? 

Har skolan uppgifter om när eleven ska återkomma till Sverige och skolan? 
 Ja – När:    

 Nej – redogör för orsak till att skolan inte har sådana uppgifter: 

Skolans rektor och kontaktperson samt skolans huvudman 
Rektor Telefonnummer E-postadress 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress 

Kontaktperson hos huvudmannen Telefonnummer E-postadress 

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Information om behandlingen 
lämnas av barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Instruktion till blanketten 
Här följer förtydligande om vilken information som barn- och utbildningsförvaltningen efterfrågar i blanketten. 

Allmän handling 
Den information som lämnas av skolan, på denna blankett och vid återkommande uppföljningar med utbildningsför-
valtningen, är att betrakta som allmänna handlingar. De kan således komma att lämnas ut om en begäran av detta 
görs. Innan informationen lämnas ut kommer en sekretessprövning att ske för att bedöma om handlingarna är offent-
liga eller inte. (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:4) 

Nedan finns förtydligande om vad som efterfrågas i blanketten. Det går också bra att kontakta barn- och utbildnings-
förvaltningen om det finns frågor. Se kontaktuppgifter nedan. 

Skolans utredning av elevens frånvaro 
Skolans rektor är skyldig att skyndsamt utreda en elevs frånvaro om det inte är obehövligt och det gäller all slags från-
varo. Ett syfte med utredningen är att klargöra orsaken till elevens frånvaro och resultatet ska vara till grund till att 
skolan beslutar om adekvata åtgärder som syftar till att vända elevens frånvaro till närvaro. 7 kap 19 a-22 §§ skollagen 
(2010:800). 

Anmälan om utredning 
Skolans rektor ska snarast lämna uppgifter till skolans huvudman när skolan beslutat om att inleda en utredning av en 
elevs upprepade eller längre frånvaro. Huvudmannen är skyldig att snarast lämna uppgifter om att utredning har in-
letts till elevens hemkommun. 

Senast efter fem arbetsdagar ska huvudmannen meddela Säters kommun om att en utredning har inletts, (Blankett 
1). Här ska huvudmannen även ange när resultatet av utredningen beräknas inkomma till Säters kommun. 

Huvudmannen ska inom två månader inkomma med skolans resultat av utredningen kring elevens frånvaro till Sä-
ters kommun. (Blankett 2). Resultatet ska inkomma även om eleven har börjat att fullgöra sin skolplikt. 

Ogiltig frånvaro vid vistelse utomlands 
Om eleven har en ogiltig frånvaro och vistas utomlands ska skolan anmäla det till Säters kommun senast efter en må-
nad, räknat från elevens första frånvarodag. Uppgifterna kan ligga till grund för att Säters kommun beslutar om att 
avregistrera eleven från skolan. Ett beslut om att avregistrera eleven från den fristående skolan innebär inte att eleven 
skrivs ut utan endast att utbetalning av skolpeng upphör för eleven som befinner sig utomlands. Om ett beslut om 
avregistrering fattas är det den skolhuvudmannen som avgör om elevens skolplacering kan kvarstå eller ej. 

Kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen i frågor om skolplikt 
E-post: bun@sater.se 
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