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Diarienr:

NÄSSJÖ

KOMMUN
Sänds till

Nässjö kommun
Barn- och utbildningskontoret
571 80 Nässjö

Ansökan om uppskjuten skolplikt
Uppskjuten skolplikt enligt 7 kap 10 § skollagen:

Utifrån ändring i skollagen 1 januari 2018 inträder skolplikten det kalenderår barnet fyller 6 år. Ibland
kan det finnas skäl att skjuta upp skolstarten ett år. Vårdnadshavare kan då ansöka om detta hos barnoch utbildningsförvaltningen.

Skolplikten gäller från och med höstterminen året som barnet fyller sex år. Skolplikten ska normalt börja
fullgöras i förskoleklass, om det finns särskilda skäl kan du ansöka hos kommunen om att ditt barn ska börja
i skolan först höstterminen det år ditt barn fyller sju år, det medför automatiskt ett extra år i förskolan om
barnet har en förskolplacering.
Detta kallas uppskjuten skolplikt.

Härmed ansöker vi/jag som vårdnadshavare om att vårt/mitt barn beviljas uppskjuten skolplikt till det
kalenderår då barnet fyller sju år:
Barnets uppgifter
Barnets förnamn

Barnets efternamn

Barnets personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavares förnamn
Underskrift

I

Vårdnadshavares efternamn

I

Datum och ort

Vårdnadshavare 2
Vårdnadshavares förnamn
Underskrift

I

Vårdnadshavares efternamn

I

Datum och ort

☐ Enskild vårdnad, styrks med kopia på personpevis.
Uppgifter om förskola
Nuvarande förskola
Här beskriver du/ni som vårdnadshavare skäl till begäran om uppskjuten skolplikt.

Exempel på särskilda skäl är om
- barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom
- barnet nyligen anlänt till Sverige eller om
- barnet är född mycket sent på året

I

Telefon förskola

Beslut om uppskjuten skolplikt medför rätt till extra år i förskolan utifrån gällande regler för förskoleplaceringar.

Till ansökan ska bifogas intyg eller utlåtande som styrker ovanstående beskrivna skäl.
Utlåtande från rektor i förskola/specialpedagog ska lämnas.
Bifogas i vissa fall
• Åtgärdsprogram eller andra handlingar som styrker de särskilda skäl som åberopas i ansökan

Beslut
Anteckning

☐
Beviljas

Orsak till avslag

Grundskolechef

I

☐
Avslås

Datum och ort

Namnförtydligande

Överklagan

Beslut om uppskjuten skolplikt kan överklagas skriftligen till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet
skickas till den myndighet som fattat beslutet, det vill säga Barn-och utbildningsförvaltningen, Nässjö kommun
571 80 Nässjö.
Det ska framgå:
- att det är ett överklagande
- vilket beslut som överklagas
- vilken ändring som begärs i beslutet
Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.
Kommunen kontrollerar om överklagandet har kommit in i rätt tid och bedömer om beslutet ska omprövas. Har
överklagandet inkommit för sent avvisas överklagandet. Omprövar kommunen beslutet, får de klagande ett nytt
beslut. Omprövas inte beslutet av kommunen skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR:s) föreskrifter.

