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Bildningsförvaltningen Ansökan om annat sätt att fullgöra skolplikten 
Box 26 
663 21 Skoghall 

 
 

Ansökan om annat sätt att fullgöra skolplikten enligt 24 kap. 23-25 §§ skollagen. 
Denna ansökan lämnas till rektor. 
En elev kan medges fullgöra sin skolplikt på annat sätt om nedanstående punkter uppfylls:  
1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till nuvarande utbildning 
2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses  
3. det finns synnerliga skäl (t ex resor, filminspelning eller dylikt). Bestämmelsen ska tillämpas ytterst restriktivt och beslut 
kan fattas för högst 1 år i sänder. 
 
Anhållan om fullgörande av skolplikt på annat sätt: 

Elevens namn Personnummer 

Klass Skola 

 
 Ange skäl till ansökan 

 

 
Uppgifter på/till skolan där eleven ska gå: 

Namn  

Adress 

Kontaktuppgifter 

Mellan följande datum går eleven på ovan nämnda skola: 
 
F.r.o.m:  __________________________________ 
 
T.o.m:   ___________________________________ 
 
 
F.r.o.m detta datum är eleven tillbaka på sin ordinarie skola i Hammarö kommun:   
 
  ________________________________ 
                                                    

 
 
 Att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga intygas: 

Ort och datum Ort och datum 

Vårdnadshavarens namnteckning Vårdnadshavarens namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Information om förutsättningarna för medgivandet  
Synnerliga skäl  
För att ett medgivande ska kunna beviljas måste synnerliga skäl föreligga. Synnerliga skäl kan till exempel 
vara att vårdnadshavare tillfälligt arbetar utomlands och familjen därför kommer att bo utomlands.  
 
Fullgott alternativ  
Lagen ställer krav på att den tilltänkta skolverksamheten under elevens frånvaroperiod framstår som ett 
fullgott alternativ till den utbildning som annars står eleven till buds enligt skollagen. Som fullgott alternativ 
bedöms normalt ex. svenska utlandsskolor som följer svensk läroplan. Däremot är ex. hemundervisning 
normalt inte ett fullgott alternativ enligt de aktuella bestämmelserna.  
 
Insyn i verksamheten  
Elevens befintliga skola i Hammarö kommun kan komma att behöva kontakta den planerade 
skolverksamheten under elevens frånvaro för att ha insyn i verksamheten.  
 
 
 

Beslut (Fylls i av rektor) 
                  
          Tillstyrker 
 
                  
          Avslår 
 
Motivering: 

Ort och datum Rektors underskrift 

 
  

mailto:kommun@hammaro.se
http://www.hammaro.se/


3(3) 

Hammarö kommun 
Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall 054 - 51 50 00 kommun@hammaro.se www.hammaro.se 

 

 

 
 

 
Personuppgiftshantering enligt GDPR 

 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter som du lämnat såsom namn och personnummer. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna besluta om annat sätt att fullgöra skolplikten enligt 24 
kap. 23-25 §§ skollagen. 

 
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden 
för att behandla dina personuppgifter är för att fullgöra våra skyldigheter av allmänt intresse samt 
myndighetsutövning. De uppgifter som lämnats kommer att sparas under elevens grundskoletid. 

 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra enheter inom bildningsförvaltningen i 
Hammarö kommun. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att 
vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU. 

 
Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på bin@hammaro.se. Du når vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på 054-
51 50 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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