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ANSÖKAN UPPSKJUTEN SKOLPLIKT

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl för barnet 
fullgöra sin skolplikt höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas 
av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare (7 kap 10§ skollagen [2010:800]). Beslutet kan 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 

Uppgifter om barnet 
Barnets för- och efternamn  Barnets födelsenummer (6 siffror) 

Adress- och postadress: 

Uppgifter om nuvarande förskola/förskoleklass 
Förskolan/skolans namn Förskolechef/Rektor 

Förskolan/skolans adress Telefonnummer 

Önskemål om skola Önskar börja datum: 

Uppgifter om vårdnadshavare 
För- och efternamn: Födelsenummer (6 siffror) 

Adress- och postadress: 

E-post: Telefon: 

Uppgifter om vårdnadshavare 
För- och efternamn Födelsenummer (6 siffror) 

Adress- och postadress: 

E-post: Telefon: 

Beskriv vilka särskilda skäl det finns för att skjuta upp skolplikten för ditt/ert barn 
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Bilagor som ska bifogas med ansökan. 

• Yttrande från förskolechef och/eller annan pedagogisk personal
• Eventuell annan dokumentation/yttrande, till exempel dokument om barnets utveckling eller läkarintyg

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under ansökan 
Datum, underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande  

Datum, underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 

Ansökan om uppskjuten skolplikt ska som huvudregel ha inkommit senast den 1 
december året innan barnets skolplikt inträder. 

Ansökan skickas till: 
Värmdö kommun, Utbildningskontoret, Avd Styrning och Kvalitet, 134 81 Gustavsberg 

Behandlingen av ovanstående personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur dina 
personuppgifter behandlas på varmdo.se/personuppgifter.
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