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Datum  

 

 Anmälan om skolpliktens upphörande på grund av  
varaktig vistelse utomlands enligt 7 kap. 2§ skollagen 

 

 

 

 

Skolplikten upphör för barn i de fall familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i 

landet. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet, men där 

hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I Varbergs kommun görs en 

helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är sammanhängande eller inte. Om eleven 

bedöms varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten. Kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs 

upphör därmed och barnet mister sin skolplacering.  

Om familjen flyttar tillbaka har barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever och Varbergs 

kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering. 

Anmälan fylls i och skickas senast 3 månader innan planerad avresa till: 

Varbergs kommun 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

432 80 Varberg 

 

Anmälan kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan. 

Uppgifter om eleven 
För- och efternamn  

 
Personnummer (10 siffror) 

 

Nuvarande skolas namn 

 
Årskurs och klass 

 

 

 
Period som anmälan gäller 

Från och med 

 
Till och med 

 

 
 
Orsak till utlandsvistelsen 

Beskriv orsaken till utlandsvistelsen, vistelseort samt namn på skola i utlandet. Bifoga även intyg/avtal eller dylikt som kan bekräfta 
utlandsvistelsen. 
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Vårdnadshavares underskrift 

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift 

Ort och datum  Ort och datum 

 

Vårdnadshavares namnteckning  Vårdnadshavares namnteckning 
  

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
 

Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter 

 

Förskole- och grundskolenämnden är ansvariga för behandlingen av personuppgifter 

Förskole- och grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av de personuppgifter du 

samtycker till via denna blankett. Har du frågor kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen 

att kontakta förskole- och grundskolenämnden via e-post fgn@varberg.se. 
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