Ansökan om uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § Skollagen
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Om det finns särskilda
skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju
år.
Barnets namn

Personnummer

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Ange vilka skäl som åberopas
☐ Barnet har en funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.
☐ Barnet har på grund av sin sjukdom kommit efter i sin utveckling.
☐ Andra motsvarande skäl, beskriv i rutan nedan.
Beskriv de särskilda skäl som åberopas.

☐ Vårdnadshavare ger här sitt samtycke till att Barn- och utbildningsförvaltningen kan
kontakta barnets förskola eller annan uppgiftslämnare.
För att styrka de särskilda skäl som åberopas för uppskjuten skolplikt ska ni bifoga:
•
•

Dokumentation/yttranden. T.ex. dokument om barnets utveckling, läkarintyg osv.
Yttrande från förskola (underskrift rektor) och/eller annan pedagogisk personal.

Datum och underskrift vårdnadshavare

Datum och underskrift vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan undertecknas av båda vårdnadshavarna.
Ansökan skickas till:
Lessebo kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
365 80 Lessebo

Uppdaterad 2022-04-21

Beslut
☐ Ansökan beviljas
☐ Ansökan avslås
Motivering till beslutet

Underskrift
Datum

Befattning

Namnteckning

Namnförtydligande

Utbildningschef

Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens
vårdnadshavare. Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till barn- och
utbildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. I skrivelsen
ska ni ange vilket beslut som ska överklagas och vilken ändring i beslutet som ni begär.

Skollagen
7 kap 10 §
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det
kalenderår då barnet fyller sju år.
Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets
vårdnadshavare. Lag (2017:1115).
7 kap 4 §
Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Därefter ska skolplikten fullgöras i
grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot enligt 5, 6 eller 7 §, om inte skolplikten
fullgörs på något annat sätt enligt bestämmelserna i 24 kap.
Skolplikten kan dock börja fullgöras direkt i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller
sameskolan enligt 11 a och 11 b §§. Lag (2017:1115).

Uppdaterad 2022-04-21

