
   
Falu kommun Ansökan 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kontaktcenter Falu kommun 
Besöksadress: Stadshuset, Slaggatan 3D Öppettider: Vardagar: klockan 08.00-16.00. Lunchstängt: klockan 12.00-13.00 
Telefon: 023-830 00   E-post: kontaktcenter@falun.se   
 

 

 

Slutföra utbildningen inom grundskolan 
enligt Skollagen 7 kap 15-16 §§ 
 

Information 

Elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen även om 
skolplikten upphör dessförinnan. Eleven har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra 
utbildningen under ytterligare två år om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås 
för respektive skolform. 

 

Elevuppgifter – Fylls i av vårdnadshavare 

Efternamn 

 

Tilltalsnamn 

 

Personnummer 

 
Adress 

 

Postnummer 

 

Ort 

 
Nuvarande skola 

 

Årskurs 

 

Kommun 

 
Skäl för ansökan 

 
 
 
 
 

Till ansökan ska bevittnad kopia på terminsbetyg eller slutbetyg bifogas 
 

Vårdnadshavares uppgifter - Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift 

Adress 
 

Adress 

 
Postnummer, Ort 

 

Postnummer, Ort 

 
Telefon mobil 

 

Telefon mobil 

 
Underskrift 

 

Underskrift 

 
Namnförtydligande 

 

Namnförtydligande 

 
 

Ansökan skickas till:  
Falu kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 791 83 FALUN 
 

Beslut  

☐ Beviljas 

☐ Avslås Eleven har nått upp till de kunskaper som minst ska uppnås och uppfyller därför inte 
förutsättningarna för att slutföra skolgången 

Datum 

 

Grund- och särskolechef 

 

 Gustaf Malmberg 
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Kontaktcenter Falu kommun 
Besöksadress: Stadshuset, Slaggatan 3D Öppettider: Vardagar: klockan 08.00-16.00. Lunchstängt: klockan 12.00-13.00 
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Hantering av personuppgifter 

Falu kommun, barn- och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om dig och ditt barn 
i dataregister inom våra verksamheter för att kunna fullfölja vårt uppdrag enligt skollag och 
läroplaner. De personuppgifter som registreras är: personnummer, namn, adresser, e-
postadresser och telefonnummer. Uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i GDPR.  
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden Myndighetsutövning och 
uppgifter av allmänt intresse. Se mer information om rättslig grund på datainspektionens 
webbplats  
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Se mer information om tredje land 
på datainspektionens webbplats  
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller. Dina personuppgifter sparas i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen för Falu kommun, barn- och utbildningsförvaltningen. 
Personuppgiftsansvarig: 
Falu Kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
791 83 Falun 
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