
 

Se information om blanketten samt hantering av personuppgifter på nästa sida. 

    
  

  
 ANMÄLAN 
 om elevs längre vistelse utomlands 
   
 Skickas till:  
 Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 VARA 
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Eleven 
Förnamn 

 
Efternamn 

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Nuvarande skola i Sverige 

 
Årskurs 

 

Uppgifter om utlandsvistelsen 
Startdatum för utlandsvistelse 

 
Slutdatum för utlandsvistelse 

 
Kommer eleven att återvända till Sverige 
tillfälligt under ovanstående period? 

☐Ja  

☐Nej 

Om ja, beskriv när/hur ofta eleven återvänder 

 

Land 

 
Bostadsadress 

 
Bostadens postnummer och postort 

 
Orsak till längre utlandsvistelse 

 

Namn på elevens skola i utlandet 

 
Kontaktuppgifter till skola (e-post, telefonnummer) 

 

Vårdnadshavare A 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
E-post 

 
Telefon 

 

Vårdnadshavare B 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
E-post 

 
Telefon 

 

Bilagor att skicka med anmälan 

☐Intyg från skola i utlandet att elev har fått plats under utlandsvistelsen (obligatorisk) 

☐Intyg från arbetsgivare om arbete utomlands (valfri) 

☐Annan bilaga som styrker behovet av långvarig utlandsvistelse (valfri) 

Underskrifter (samtliga vårdnadshavare behöver skriva under) 

 
Datum  Vårdnadshavare A  Datum  Vårdnadshavare B 
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Information om blanketten 

Denna blankett används när en elev i förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola ska vara frånvarande från sin skola under en längre tid (minst en 
månad) på grund av utlandsvistelse. 

Informationen som lämnas används för att kommunen ska kunna bedöma om 
elevens har fortsatt skolplikt i Sverige eller inte. 

Bestämmelser 

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från och med höstterminen 
det år som barnet fyller sex år fram till och med att eleven slutfört grundskola, 
grundsärskola eller specialskola. När eleven har skolplikt ska den delta i den 
verksamhet som anordnas inom utbildningen om den inte har ett giltigt skäl att 
utebli. 
(Skollagen (2010:800) 7 kap. 2, 10, 12, 17 §§) 

Skolplikten upphör för elever vars familjer flyttar utomlands och inte längre är 
folkbokförda i Sverige. 

Skolplikten upphör även i de fall som eleven fortfarande är folkbokförd i Sverige 
men där hemkommunen bedömer att eleven varaktigt vistas utomlands. 
(Skollagen 7 kap. 2 §) 

Bedömning 

Efter att anmälan inkommit gör Vara kommun en bedömning om eleven har 
fortsatt skolplikt i Sverige eller inte. Bedömningen sker utifrån en 
helhetsbedömning kring utlandsvistelsens längd samt om den är 
sammanhängande eller inte. Vanligtvis brukar en utlandsvistelse på över 6 
månader vara en grund för att eleven anses varaktigt vistas utomlands och inte 
längre har skolplikt. 

Barnet bedöms ha fortsatt skolplikt 

Om kommunen bedömer att eleven har fortsatt skolplikt i Sverige ska 
vårdnadshavare se till att barnet fortsatt kommer till skolan i Sverige. I vissa fall 
kan eleven få rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt, exempelvis genom skola i 
utlandet, men då krävs särskilda omständigheter. 

Barnet bedöms inte ha fortsatt skolplikt 

Om kommunen bedömer att eleven varaktigt vistas utomlands har den inte 
längre skolplikt i Sverige. Detta innebär att Vara kommun inte längre har något 
ekonomiskt ansvar för elevens utbildning. Eleven förlorar även sin nuvarande 
skolplacering. 

Om eleven kommer tillbaka till Sverige och anses bosatt i landet igen inträder 
skolplikten igen som vanligt. Däremot är det inte säkert att eleven får komma 
tillbaka till samma skola eller gå i en klass med elever i samma ålder som eleven. 
Detta beror på att eleven kanske inte fått samma kunskap som eleverna i samma 
ålder har fått i en svenska skola. En bedömning av elevens kunskaper kommer 

Om utlandsvistelsen 
är längre tid än 1 år 

är ni även skyldiga att 
anmäla detta till 

Skatteverket. 
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att ske när den återvänder till Sverige för att bestämma vilken årskurs som den 
ska börja i. 

Hantering av personuppgifter 

När en ifylld blankett lämnas till Vara kommun blir det en allmän handling. 
Detta innebär att den kan komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande, 
givet att uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Vid skyddade personuppgifter bör kontakt därför tas med 
registrator på bildningsförvaltningen. 

De personuppgifter som lämnas på blanketten behövs för att kommunen ska 
kunna fullgöra sin skyldighet att säkerställa alla skolpliktiga barns rätt till 
utbildning enligt skollagen 7 kap. 21 §. Blanketten kommer att bevaras i Vara 
kommuns ärendehanteringssystem, vilket arkiveras hos kommunens centralarkiv 
efter 4 år. 

Vara kommun förutsätter att den som lämnar uppgifterna på blanketten har 
informerat barnets/elevens vårdnadshavare om att uppgifterna lämnas ut för 
behandling av Vara kommun. 

Bildningsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den 
ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Personuppgifter kommer att 
behandlas enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas hänvisas till kommunens hemsida. 

Kontaktperson vid ytterligare frågor 

Verksamhetschef Ola Sundberg 
ola.sundberg@vara.se, 0512-318 14 

mailto:ola.sundberg@vara.se
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