Värmdö kommun
Utbildningskontoret
Avdelning styrning och
kvalitet
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Skolpliktsanmälan för skolpliktig elev från Värmdö kommun
Av 7 kap. 19a§ och 22§ skollagen (2010:800) framgår att en skolpliktig elevs frånvaro ska utredas
skyndsamt om den är upprepad eller längre, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Huvudmannen för
den skola som eleven går i ska snarast lämna uppgift till elevens hemkommun om att en sådan
utredning har inletts.
Enligt 7 kap. 21§ är det elevens hemkommun som ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.
Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som avses i 19 a § vid behov samordna
insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. I fråga om utlämnande av
uppgifter gäller de begränsningar som följer av 29 kap. 14 § och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Uppgifter om skolans huvudman
Skolans huvudman
Kontaktperson hos huvudmannen
Huvudmannens fullständiga adress
Huvudmannens telefonnummer

Huvudmannens e-postadress

Uppgifter om skolan
Skolans namn
Skolans fullständiga adress
Rektors namn

Rektors e-postadress/telefonnummer

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035

Diarienummer

Sid 2(3)

Uppgifter om eleven
Elevens namn
Personnummer

Årskurs

Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2

Uppgifter om frånvaron
Total ogiltig frånvaro (% av total undervisningstid):

Total giltig frånvaro (% av total undervisningstid)

Frånvaroutredning
Datum när den inleddes

Datum när den avslutades

Medverkade eleven i utredningen?
Ja

nej

Om nej, ange orsak:

Medverkade elevens vårdnadshavare i utredningen?
Ja

nej

Om nej, ange orsak:

Gjordes det en anmälan till Värmdö kommun när frånvaroutredningen inleddes?
Ja

nej

Om nej, ange orsak:

Om ja, ange diarienummer på ärendet:
Kontaktperson gällande utredningen

e-post/telefonnummer till kontaktpersonen

Behandlingen av ovanstående personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur
dina personuppgifter behandlas på kommunens hemsida Hantering av dina personuppgifter.

Diarienummer

Sid 3(3)

Sammanfattning av vad utredningen visade, som bl.a. orsak till frånvaron

Ort och datum

Undertecknat av representant för huvudmannen
(om annan än representant från huvudmannen skickar in anmälan ska en fullmakt bifogas)

Behandlingen av ovanstående personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur
dina personuppgifter behandlas på kommunens hemsida Hantering av dina personuppgifter.

