ANMÄLAN om skolpliktens upphörande
på grund av varaktig utlandsvistelse

Anmälan skickas till:

Mariestad Kommun
Sektor utbildning
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Elevens uppgifter
Elevens namn

Personnr (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Nuvarande skola

Årskurs

Vårdnadshavare 1
För- och efternamn

Personnr (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Telefonnummer

Personnr (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Telefonnummer

Adress och postadress
E-postadress

Vårdnadshavare 2
För- och efternamn
Adress och postadress
E-postadress

Anmälan avser
Från och med – ev. till och med. (Ange planerad tid för utlandsvistelse)

Orsak till utlandsvistelsen

Ange vistelseortsadress och ev. övriga kontaktuppgifter utomlands

Vid skolgång i annat land – ange skolans kontaktuppgifter (kontaktperson, adress och postadress, E-postadress och telefonnummer)

Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna
Vårdnadshavare 1, underskrift

Namnförtydligande

Vårdnadshavare 2, underskrift

Namnförtydligande

Information rörande dataskyddsförordningen:
Sektor utbildning i Mariestads kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas för att kunna administrera anmälan om skolpliktens
upphörande p g a varaktig utlandsvistelse. Den behandling av personuppgifter som sker görs med stöd av myndighetsutövning och allmänt intresse.
Dina personuppgifter kommer att hanteras av Sektor utbildning. Sektor utbildning hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter
arkiveras/gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, bun@mariestad.se. Dataskyddsombudet nås på
dataskyddsombud@mariestad.se Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om dataskyddsförordningen finns på
mariestad.se under Kommun och Politik/Trygghet och säkerhet/Behandling av personuppgifter
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ANMÄLAN om skolpliktens upphörande
på grund av varaktig utlandsvistelse

Beslut (nedanstående del fylls i av skolchef)

 Beslut fattas om att elevens skolplikt upphör
 Beslut fattas om att elevens skolplikt inte upphör
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Beslutsmotivering

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. I de fall en
vårdnadshavare ansöker om upphörande av skolplikt för varaktig utlandsvistelse så ska längden
på utlandsvistelsen omfatta minst 6 månader. Eleven skrivs då ut från nuvarande skola.
Om man fortfarande efter 1 år är folkbokförd i kommunen och ännu vistas utomlands görs
en anmälan till Skatteverket.

Återvändandet till skolan
Barnet har rätt till utbildning som alla andra elever om/när det kommer tillbaka till Sverige.
Man är inte garanterad plats i samma skola eller klass som tidigare utan hänvisas
till Mariestad kommuns riktlinjer för skolplacering.
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