Detta styrdokument beslutades av utbildningsnämnden 2016-11-10 § 95, rev. 2018-03-22 § 17.

Riktlinjer för annat sätt att fullgöra
skolplikten
1

Bestämmelser

Regler om särskilda utbildningsformer finns i 24 kap. skollagen (2010:800).
På begäran av vårdnadshavare kan utbildningsnämnden bevilja att en elev får fullgöra
skolplikten på annat sätt än vad som anges i skollagen (23-24 §§).


Verksamheten ska framstå som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars
står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen.



Nämndens insyn i verksamheten ska tillgodoses.



Beviljande av skolplikt på annat sätt kan ske om synnerliga skäl föreligger.

Om samtliga ovanstående tre punkter är uppfyllda ska ansökan beviljas. Beviljande kan
lämnas för upp till ett år i sänder.
Vårdnadshavare ska i samband med ansökan inkomma med den information och det material
som är nödvändigt för bedömning av innehållet i den alternativa utbildningen samt hur
nämndens insyn i utbildningen kommer att tillgodoses.

2

Bedömning

Bedömningen av den alternativa utbildningen ska utgå från följande.


I bedömningen ska alla faktorer som eleven behöver för sin utveckling beaktas.
Kraven på den alternativa utbildningen måste i viss mån anpassas efter de speciella
omständigheter som i vissa fall kan föreligga. Beslutet grundas på en
helhetsbedömning.



För att utbildningen ska kunna anses som ett fullgott alternativ till skolgång måste
den ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen motsvarar den
svenska utbildningens krav i förskoleklassen alternativt grundskolan. Den alternativa
utbildningen ska även i övrigt väsentligen motsvara skolans allmänna mål. Det
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innebär att den alternativa utbildningen även ska visa på vilket sätt den kommer att
främja elevens allsidiga personliga utveckling.


3

Bedömningen om synnerliga skäl föreligger ska utgå från elevens intresse. Kravet på
att synnerliga skäl ska föreligga innebär att beviljande ska ske med stor restriktivitet.

Uppföljning

Den skola eleven är inskriven på (hemskolan) ansvarar för uppföljning av elevens resultat och
hur verksamheten i övrigt faller ut under beviljandets giltighetstid. Vårdnadshavaren ansvarar
för att elevens hemskola erhåller redogörelse över elevens utveckling och lärande i den
alternativa utbildning 2 ggr per termin eller för den period beviljandet avser.
Om det i uppföljningen framkommer att hemskolan inte ges möjlighet till insyn i den
alternativa utbildningen ska beviljandet omedelbart återkallas. Rektor ansvarar för att det
kommer till nämndens kännedom om förutsättningarna för beviljandet har ändrats.

4

Ersättning

Elevens hemskola ersätts med hel skolpeng under tiden eleven fullgör sin skolplikt på annat
sätt.

5

Ansökan

Ansökan om annat sätt att fullgöra skolplikten görs till Värmdö kommun.
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