Blanketten fylls i och skickas till:
Rektor vid elevs skola

ANMÄLAN OM VARAKTIG UTLANDSVISTELE
Elevens uppgifter
Elevens namn:

Personnummer:

Nuvarande skola:

Årskurs:

Anmälan avser, ange flyttdatum
fr.o.m. – t.o.m.:
Beskriv orsaken till utlandsvistelsen:

Ange vistelseadress:

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter
Ort och datum:
Ort och datum:
Vårdnadshavares underskrift:

Vårdnadshavares underskrift:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

enskild vårdnadshavare

Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Rådhusgatan 28

0380-51 80 00

452-8519

212000-0548

bukontoret@nassjo.se
Version 2020:2/200918

BESLUT OM SKOLPLIKTENS UPPHÖRANDE
Datum:

Beslut enligt följande paragraf i
skollag:

Diarienummer:

7 kap. 2§ (2010:800)
Ärendemening:

Elevens namn:

Personnummer:

Skäl för beslutet:

Beslut:

Datum för skolpliktens upphörande:

Huvudmans underskrift

Namnförtydligande

Datum

Vid beslut att skolplikten upphör skickas detta till Skatteverket och Försäkringskassan för kännedom.

Ovanstående uppgifter registreras i barn- och utbildningsnämndens datasystem. Vi behandlar personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR:s) föreskrifter.
Kopia till: rektor, skolsköterska, kurator, Barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten för flerspråkighet

Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Rådhusgatan 28

0380-51 80 00

452-8519

212000-0548

bukontoret@nassjo.se
Version 2020:2/200918

Bilaga

Regler för skolpliktens upphörande

Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett
skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör
skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där
hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör på grund av
varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera elevens utbildning.
Om anmälan om varaktig vistelse utomlands leder till beslut om skolpliktens upphörande, skrivs
eleven ut från nuvarande skola.
Bevakning att folkbokföringsadress är ändrad sker hos Skatteverket efter 1 års utlandsvistelse.

Återgång till svensk skola

Vid återkomst till Sverige gäller skolplikt. Vårdnadshavare lämnar inflyttningsanmälan till rektor på
önskad skola. Enligt skolvalsregler finns det ingen garanti att eleven placeras på samma skola som
tidigare.

Postadress

Besöksadress

Telefon (v)

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Rådhusgatan 28

0380-51 80 00

452-8519

212000-0548

bukontoret@nassjo.se
Version 2020:2/200918

