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Riktlinjer för annat sätt att fullgöra 
skolplikten 
 

Beslutsnivå- och datum   Utbildningsnämnden 2016-11-10 

Diarienummer 2019UTN/0038 

Reviderat 2018-03-22 § 17 

2019-03-14 § 20 

Lagstadgat styrdokument Skollagen (2010:800) 

Ersätter styrdokument - 

Uppföljning Nya bestämmelser eller praxis. 

Ansvar Utbildningsnämnden  

Inledning 

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till kostnadsfri grundläggande 

utbildning i allmän skola.1 Värmdö kommun ansvarar för att barn som har kommunen som 

hemkommun, enligt skollagens (2010:800) mening, får sin lagstadgade rätt till utbildning. 

Vidare ansvarar Värmdö kommun för att barnen följer skolplikten. Med skolplikt menas att 

delta i obligatorisk undervisning och utbildning.  

Skolplikten gäller i huvudregel för barn från höstterminen det år de fyller sex år och upphör 

vanligtvis vid slutet av vårterminen det tionde året eller, om eleven går i specialskolan, det 

elfte året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten.2 Däremot kan ett barn medges rätten 

att fullgöra skolplikten på annat sätt än att närvara vid utbildningen vid skolenheten. 

Ansökan 
Om barnet inte kan fullgöra sin skolplikt vid ordinarie utbildning kan vårdnadshavare ansöka 

om särskild undervisningsform, att fullgöra skolplikten på annat sätt. Ansökan ska göras på en 

särskild blankett som görs tillgänglig på kommunens hemsida och ska lämnas in i god tid 

innan önskat datum för påbörjad utbildning vid den andra skolenheten. Handläggningstiden är 

ca en månad från det att en fullständig ansökan lämnats in. Ansökan lämnas in till central 

förvaltning i Värmdö kommun. Ansökan ska tydligt visa hur den alternativa skolgången 

uppfyller samtliga enskilda krav i skollagen (2010:800). Kraven kan inte vara delvis 

uppfyllda utan vart krav ska vara uppfyllt i sin helhet. Den sökanden ska i samband med 

ansökan inkomma med den information och det material som är nödvändigt för bedömning av 

skollagens krav.  

Fullgörande av skolplikt på annat sätt kan då beviljas om 

                                                 
1 Skollagen (2010:800) 7 kap. 2 och 3 §§; Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 18 §  
2 Skollagen (2010:800) 7 kap.  och 12 §§ 
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 verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står 

barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen (2010:800), 

 hur behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 

 att det finns synnerliga skäl. 

Med ansökan ligger anvisningar för vad som ska besvaras. Samtliga intyg och utdrag ska 

bekostas och lämnas in av den sökanden.  

Handläggning, bedömning och beslut 

Handläggning 

Handläggning av godkännandet sker av utsedd tjänsteperson. Vid inkommen ansökan 

granskas formalia om den är att anse som fullständig eller om kompletteringar behöver 

begäras från den sökanden. Under ärendehandläggningen sker en bedömning om den enskilde 

uppfyller skollagens samtliga krav.  

Bedömning 

Fullgott alternativ 

För att utbildningen ska kunna anses som ett fullgott alternativ till ordinarie utbildning måste den 

ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen motsvarar den svenska 

utbildningens krav i förskoleklassen alternativt grundskolan eller grundsärskolan. Den alternativa 

utbildningen ska även i övrigt väsentligen motsvara skolans allmänna mål. Det innebär att den 

alternativa utbildningen även ska visa på vilket sätt den kommer att främja elevens allsidiga 

personliga utveckling.  

Utbildning som kan bedömas vara ett fullgott alternativ till ordinarie är den utbildning som 

bedrivs hos svenska utlandsskolor som står under Skolinspektionens tillsyn, eller 

distansutbildning hos huvudmän som slutit avtal om anordning av distansutbildning med 

Skolverket. I övrigt kan det i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikt på annat sätt om det kan 

bevisas att skolans utbildning följer svenska skolförfattningar samt ger eleven kunskap och 

färdigheter som motsvarar svenska skolans mål. Vidare ska den väsentligen motsvara 

grundskolans allmänna mål och ge möjlighet till insyn.  

Insyn i verksamheten 

Den sökande ska redogöra för hur insyn i verksamheten ska tillgodoses. Uppföljning av 

kravet på insyn av elevens resultat och hur verksamheten i övrigt faller ut under beviljandets 

giltighetstid åligger den skola där eleven är inskriven på (hemskolan). Vårdnadshavaren 

ansvarar för att elevens hemskola erhåller redogörelse över elevens utveckling och lärande i 

den alternativa utbildning två gånger per termin eller för den period beviljandet avser. Rektor 

ansvarar för att det kommer till nämndens kännedom om förutsättningarna för beviljandet har 

ändrats.  

Synnerliga skäl 
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Bedömningen om synnerliga skäl föreligger ska utgå från barnets intresse. Kravet på att 

synnerliga skäl ska föreligga innebär att beviljande ska ske med stor restriktivitet. Med 

synnerliga skäl menas att det ska föreligga starka skäl för att barnet ska fullgöra skolplikten 

på annat sätt. Exempel på synnerliga skäl är om barnet nyligen flyttat till Sverige men 

behöver av mycket starka skäl gå kvar i den gamla skolan. Även längre resor eller 

filminspelningar med mycket starka skäl i det enskilda fallet kan utgöra synnerliga skäl i 

lagens mening.3 

Beslut 

Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt är delegaterat till nämndens ordförande. Ett 

beviljande beslut är tidsbegränsat och kan högst uppgå till en tid på ett år.4  

Övrigt 

Ersättning 

Barnets hemskola ersätts med hel skolpeng under tiden eleven fullgör sin skolplikt på annat 

sätt.  

Återkallelse 

Om den sökanden inte längre uppfyller något av kraven för fullgörande av skolplikt på annat 

sätt enligt ovanstående ska beviljandet återkallas. Återkallelsen gäller omedelbart om inte 

annat anges i beslutet.5   

Överklagan av beslut 

Om den sökande anser att beslutet är felaktigt kan beslutet överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol inom tre veckor från det att den sökanden tagit del av beslutet. Överklagandet 

ska ske skriftligen och adresseras till övre instans men skickas till Värmdö kommun. 

Överklagandet ska ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt sökanden vill att beslutet 

ska ändras.6 

Uppföljning 

Uppföljning av riktlinjerna sker vid tillkomst av nya bestämmelser eller praxis. 

 

                                                 
3 Prop. 2009/10:165 s. 885 
4 Skollagen (2010:800) 24 kap. 24 § 
5 Skollagen (2010:800) 24 kap. 24 § 
6 Skollagen (2010:800) 28 kap. 5 § p. 7, Förvaltningslagen (2017:900) 43 och 44 §§ 


