Ansökan om uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § skollagen
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i
förskoleklassen. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen först
höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.
Barnets förnamn

Barnets efternamn

Personnummer

Nuvarande förskola
Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 1, telefonnummer

Vårdnadshavare 2, telefonnummer

Vårdnadshavare 1, adress

Vårdnadshavare 2, adress

Ange vilka särskilda skäl som åberopas
Barnet har en funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.
Barnet har, på grund av sin sjukdom, kommit efter i sin utveckling.
Barnet har tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål.
Barnet är fött sent på året och orienterar sig med barn födda ett år senare.
Andra motsvarande särskilda skäl.
Beskriv de särskilda skäl som åberopas ovan

Datum

Datum

Vårdnadshavare 1, underskrift

Vårdnadshavare 2, underskrift

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda underteckna ansökan.
Till ansökan ska bifogas
• Dokumentation/yttranden, t.ex. dokument om barnets utveckling, läkarintyg o.s.v.
• Yttrande från förskola (underskrift rektor) och/eller annan pedagogisk personal.
Ansökan skickas till:
Bildningsförvaltningen
Box 79
231 21 Trelleborg

Fortsättning nästa sida →

Om uppskjuten skolplikt
Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år.
Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan, alternativt grundsärskolan,
sameskolan eller specialskolan. Om du vill ansöka om uppskjuten skolplikt ska detta prövas av
hemkommunen. Hemkommunen är den kommun där barnet är folkbokfört.
Det måste finnas särskilda skäl för att ditt barn ska beviljas uppskjuten skolplikt till höstterminen det år barnet
fyller sju år. Eftersom uppskjuten skolplikt innebär ett ingripande i barnets rätt till utbildning är bedömningen
av de särskilda skälen strikta.
Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet:
• har en funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.
• har på grund av sin sjukdom, kommit efter i sin utveckling.
• har tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål.
• är fött sent på året och orienterar sig med barn födda ett år senare.
Vid frågor om uppskjuten skolplikt kontakta kvalitets- och myndighetschef på Bildningsförvaltningen, tel. 041073 43 31.

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera
din ansökan om uppskjuten skolplikt. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och arkivering.
De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt
verksamhetssystem Extens, vårt diarieföringssystem W3D3 samt i ett fysiskt arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av
bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte
personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter
arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Personuppgiftsansvarig för denna behandling är bildningsnämnden, som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på
www.trelleborg.se/personuppgifter
Bildningsförvaltningen
Box 79, 231 21 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00 | Fax: 0410-441 90
www.trelleborg.se | bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Bildningsnämndens
dataskyddsombud:
dataskyddsombud@trelleborg.se

