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Inledning  
 

Enligt 7 kap. 2 § skollagen har barn som är bosatta i Sverige skolplikt och skolplikten ska 
fullgöras i grundskolan. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i grundskolan beviljas kortare 
ledighet för enskilda angelägenheter och om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 
För att detta ska beviljas så krävs att den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott 
alternativ till utbildningen i grundskolan, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och 
att det finns synnerliga skäl. Frågan regleras i 24 kap. 23-25 §§ skollagen och ska, enligt 
förarbetena till skollagen tillämpas med stor restriktivitet, det vill säga i rena undantagsfall. 
Kortare ledigheter, dvs upp till och med tio läsdagar per läsår, får beviljas för enskilda 
angelägenheter. Längre ledigheter än tio dagar per läsår får endast beviljas om det finns 
synnerliga skäl, 7 kap. 18 § skollagen. I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på 
annat sätt än i ordinarie grundskola, tillexempel i skola utomlands. 

 

Rutin för fullgörande av skolplikt på annat sätt 

Förutsättningar för medgivande 

Vårdnadshavare som önskar att deras barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt kan ansöka 
detta på avsedd blankett. Ansökan ska lämnas in till bildningsförvaltningen för handläggning 
minst tre månader i förväg.  Aktuella underlag och intyg som ska bifogas specificeras på 
ansökningsblanketten. 

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att följande kriterier är uppfyllda: 

1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars erbjuds 
barnet enligt föreskrifter i skollagen 

2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses 
3. Det finns synnerliga skäl. 

 
För att kunna bedöma huruvida ovan kriterier är uppfyllda ska underlag som styrker detta bifogas 
ansökan, alternativt begäras in. För att pröva om den alternativa utbildningen kan antas vara ett 
fullgott alternativ (1), ska minst följande underlag bifogas eller begäras in: 

• Beskrivning av omfattningen av undervisningen i respektive ämne redovisat i minut per 
vecka. Om möjligt ska detta styrkas med ett veckoöversiktligt schema. 

• Beskrivning av lärares behörighet och kompetens 
• Beskrivning av hur utbildningen ska ge eleven kunskaper och färdigheter som motsvarar 

målen i grundskolan. 
• Beskrivning av hur utbildningen väsentligen motsvarar grundskolans läroplan och mål.  
• Beskrivning om hur den alternativa skolgången ska främja elevens sociala träning. 
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För att kunna pröva om behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses (2), ska minst följande 
underlag bifogas: 

• Yttrande från skolledningen, som ansvarar för den alternativa utbildningen, där det tydligt 
ska framgå på vilket sätt behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses utifrån bland 
annat information om närvaro och frånvaro, kunskapsinhämtning, eventuella betyg med 
mera. 

För att kunna pröva om det föreligger synnerliga skäl (3), ska minst följande underlag bifogas: 

• En detaljerad beskrivning av anledningen till varför utbildningen behöver förläggas på 
annan plats än elevs ordinarie skolenhet. 

• Synnerliga skäl ska styrkas av någon annan än vårdnadshavare, till exempel läkare, 
arbetsgivare eller annan utomstående funktion. 

 

Beslut om medgivande 

Frågan om fullgörande av skolplikt på annat sätt prövas av barnets hemkommun. Beslut fattas i 
varje enskilt fall av grundskolechef i Hedemora kommun, enligt fastställd delegationsordning.  

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan beviljas och gälla upp till ett år. 
Under tiden för beviljandet kommer Hedemora kommun kontinuerligt att följa upp elevens 
alternativa skolgång. Grundskolechef ansvar för uppföljning och kontroll av den alternativa 
skolgången. Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för 
beslutet inte längre finns. 
Hedemora kommun har tillsynsansvaret för den verksamhet eleven befinner sig i. 

Beslut och överklagande 

Beslut om att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om 
återkallelse av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol i 
enlighet med 28 kap. 5 §. 7 skollagen. 
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Utlandsvistelse och skolplikt 

Varaktig vistelse utomlands 

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som flyttar utomlands 
och därmed inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet 
förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt 
vistas utomlands. Enligt vedertagen rättspraxis görs bedömningen att varaktig vistelse vid 
utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader. Riktlinjerna gäller för elever vid 
grundskola och grundsärskola.  
Vistas eleven längre än en termin utomlands och ansöker om skolgång i en skola som av 
Skolverket är godkänd som svensk skola, och villkoren i förordningen uppfyllts, ansvarar staten 
för skolkostnaden. Elev som vistas utomlands och skrivs in i skola som inte är godkänd av 
Skolverket får ingen ersättning av Hedemora kommun eller staten för kostnaden av skolgången. 
Vårdnadshavarna får själva stå för kostnaden. 
För gymnasieskola finns särskilda regler för utlandsstudier. 

Anmälan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse 
utomlands 

Vårdnadshavare kan anmäla om upphörande av skolplikt på grund av att de vistas varaktigt i 
utlandet utan att det är fråga om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 
Det är först efter minst sex månader som ett eventuellt beslut om skolpliktens upphörande kan 
fattas även då anmälan inkommit på förhand. Under tiden ansvarar hemkommunen för 
uppföljning av den utländska vistelsen/skolgången och skolpliktsbevakning av eleven. 

Om eller när barnet kommer tillbaka till Sverige har det samma rätt till utbildning som tidigare, 
men är inte garanterad plats på samma skolenhet som tidigare. 

Beslut om skolpliktens upphörande 

Beslut fattas i varje enskilt fall av grundskolechef i Hedemora kommun, enligt fastställd 
delegationsordning. Beslut om skolpliktens upphörande kan bli aktuellt: 

• Om elev som beviljas fullgöra skolplikt på annat sätt, vistas utomlands under längre tid än 
sex månader.  

• I de fall vårdnadshavare anmäler att elevs skolplikt ska upphöra på grund av längre 
vistelse utomlands och hemkommunen bedömer att vistelsen anses som varaktig. 

 

Rektor ansvarar för att barnet skrivs ut från sin nuvarande skola då skolplikten upphör. 
När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens 
ansvar för att finansiera barnets utbildning. 



 
 

                                                                
Bildningsförvaltningen 
 
 
 

 

 

6 

När skolplikten upphört på grund av varaktig vistelse i utlandet minst sex månader eller längre, 
ska kontroll avseende utländsk skolgång/utlandsvistelse genomföras minst en gång per termin 
samt dokumenteras. Kontrollen består, om möjligt, kontakt med aktuell skola för verifiering av 
elevs uppehållsort, inskrivning i aktuell skola samt deltagande i avsedd utbildning. Kontrollerna 
utförs av administratör i enlighet med rutinen för skolpliktsbevakning. 
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