
   
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   
 

 

 

 

 

Uppskjuten skolplikt 
enligt skollagen 7 kap 10 § 
 

Information 

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 vårdnads-havare. Lag (2017:1115). 

 

Elevuppgifter - Fylls i av vårdnadshavare 

Efternamn 

 

Tilltalsnamn 

 

Personnummer 

 
Ansökan gäller för läsår 

 
Skäl för ansökan 

 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadshavares uppgifter - Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift 
Adress 

 

Adress 

 
Postnummer, Ort 

 

Postnummer, Ort 

 
Telefon mobil 

 

Telefon mobil 

 
Underskrift 

 

Underskrift 

 
Namnförtydligande 

 

Namnförtydligande 

 
 

Yttrande rektor förskolan 

☐ Tillstyrker 

☐ Avstyrker 

Motivering till ställningstagande (särskilda skäl) 

 
 
Underskrift 

 
Namnförtydligande 
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Motivering till ställningstagande – Fylls i av ansvarig tjänsteperson 

Omständigheter som varit avgörande för ställningstagande 

 
 
 
 
Bilagor 

 
 
 

 

Beslut 

☐ Beviljas 

☐ Avslås  

Datum 

 

Grund- och särskolechef 

 
 Gustaf Malmberg 

Besvär 

Om Du som vårdnadshavare inte är nöjd med det fattade beslutet har du, enligt Skollagen 28 kap 12 §, 
möjlighet att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd. 

Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.  

Överklagandet skickar du till Falu kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 791 83 Falun.  

Tala om varför Du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring Du vill ha. Uppge ditt namn, adress, 
personnummer och telefonnummer samt underteckna skrivelsen 

 

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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