Anmälan om
varaktig
utlandsvistelse

Blanketten skickar du till:
Barn- och utbildningskontoret
Åre kommun
Box 201
837 22 Järpen

Skolplikt och skolpliktens
upphörande
Enligt skollagen (2010:800) 7 kap, 2 §

Enligt skollagen är alla barn bosatta i Sverige skolpliktiga. Skolplikt gäller dock inte barn som
varaktigt vistas utomlands. Skolplikten upphör i de fall då barnet är folkbokförd i Sverige
men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Därför behöver
vårdnadshavare som planerar att dess barn ska vistas utomlands under sex månader eller
längre anmäla varaktig utlandsvistelse till hemkommunen.

Barnets uppgifter
Namn

Personnummer

Nuvarande skola och årskurs

Kontaktuppgifter vårdnadshavare
Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mejladress

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mejladress

Information om planerad utlandsvistelse
Land
Adress i landet
Tidsperiod för utlandsvistelse
Ev övriga upplysningar

Underskrift av vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydlingande

Personuppgifter i inkommen anmälan kommer att behandlas utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Rättslig grund
för behandlingen är myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Uppgifter som
efterfrågas behövs för att administrera anmälan och kommande bedömning gällande skolplikt På are.se kan du läsa
mer om dataskyddsförordningen.
Vårt dataskyddsombud når du via dataskyddsombud@are.se. Tycker du att vi behandlar dina personuppgifter på ett
felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskydd.
Inkommen blankett blir en allmän handling . Detta kan innebära att den som begär att få ta del av den kan också ha
rätt till det

Så bedömer vi om ditt barn har fortsatt skolplikt

När du har lämnat in din anmälan om varaktig utlandsvistelse bedömer barn- och utbildningskontoret huruvida ditt
barn fortsätter att ha skolplikt i Sverige eller inte. Vi gör framför allt vår bedömning utifrån hur lång tid ditt barn är
tänkt att vistas utomlands.
Din anmälan ska ha inkommit till barn- och utbildningskontoret minst tre månader innan eventuell flytt utomlands

Vid beslut om att skolplikt fortsätter att gälla

Skolplikten fortsätter vanligtvis att gälla om perioden ni planerar att vistas utomlands är kortare än sex månader.
Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för
att se till att ditt barn går i skolan.

Beslut om att skolplikt upphör

Om vi bedömer att ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige finns det olika saker att tänka på. Den främsta
anledningen till att vi beslutar att skolplikten inte ska fortsätta är att ditt barn kommer att vara utomlands mer än sex
månader. I ett sådant läge har barn- och utbildningskontoret i Åre kommun inte någon skyldighet att betala för ditt
barns utbildning. När ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige kommer barnet inte att behålla sin placering på
nuvarande skola i Åre kommun.
När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt igen. Eftersom skolplacering upphör vid varaktig
utlandsvistelse behöver ni ansöka om skolgång i Åre kommun enligt anvisning på Åre kommuns hemsida inför
skolstart. Det är inte säkert att ditt barn placeras på samma skola och i samma klass som innan utlandsvistelse.

”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö”
are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00

