
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 

ANSÖKAN OM FULLGÖRANDE AV SKOLPLIKT PÅ ANNAT SÄTT

 Barnets uppgifter 

  Vårdnadshavare 1 

Vårdnadshavare 2 

Tänkt utbildningsplats 

Information om nedanstående punkter behöver bifogas i din ansökan: 

� Skälen för fullgörande av skolplikt på annat sätt. 
� Hur den alternativa skolgången kommer att ge eleven kunskaper och färdigheter samt hur 

den i övrigt kommer att uppfylla grundskolans allmänna mål. 
� Hur den alternativa skolgången kommer att främja elevens sociala träning. 
� Hur behovet av insyn i den alternativa skolgången kommer att tillgodoses. 

Underskrift, datum Underskrift, datum 
Båda vårdnadshavarnas underskrift behövs vid gemensam vårdnad 

Ansökan skickas till: 
Värmdö kommun, Kultur- och utbildningssektorn, avd Styrning o kvalitet, 134 81 Gustavsberg 

Barnets tilltalsnamn och efternamn: Personnummer: 

Adress- och postadress: 

Nuvarande skola: Årskurs: 

För- och efternamn: Personnummer: Mobilnr: 

Adress- och postadress: Telnr bostad: 

E-post:

För- och efternamn: Personnummer: Mobilnr: 

Adress- och postadress: Telnr bostad: 

E-post:

Skolans namn: Tel nr: 

Adress: Årskurs: 
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Att fullgöra skolplikten på annat sätt 
I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än den gängse skolgången i 
grundskolan. Det kan exempelvis handla om att en elev behöver gå i skola utomlands. För att 
detta ska medges så krävs det att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår 
som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. Det krävs också att det finns mycket 
starka skäl i det enskilda fallet. Bestämmelserna finns i skollagen (2010:800) 24 kap. 23 §. 
 
För att kunna göra en prövning i det enskilda fallet behöver kommunen: 
 

• Information om skälen för den alternativa skolgången. Bedömningen görs utifrån 
barnets behov. 

 
• Information om den alternativa skolgången. Den ska vara ett fullgott alternativ till den 

utbildning som erbjuds inom kommunen. Utbildningen ska ge eleven kunskaper och 
färdigheter som motsvarar målen i grundskolan. Den ska även väsentligen motsvara 
grundskolans allmänna mål. 

 
• Information om hur den alternativa skolgången kommer att främja elevens sociala 

träning för ett samhällsliv. 
 

• Information om hur kommunens behov av insyn i den alternativa skolgången kommer 
att tillgodoses. 

 
Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller för upp till ett år. Under tiden 
kommer kommunen kontinuerligt att följa upp elevens alternativa skolgång. Medgivandet 
återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre 
finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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