
 

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE GÄLLANDE SKOLPLIKT, LEDIGHET OCH 
FLYTT TILL UTLANDET 
 
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den/de som har vårdnaden om ett 
skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.    
  
Ledighet 

7 kap 18§ Skollagen 

1-10 dagar per läsår 

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. En individuell bedömning görs, beslutet 
ska grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens skolsituation. Beslut tas av rektor. Rektor 
kan delegera beslutsrätten till en lärare. Beslutet kan inte överklagas. 

Fler än 10 dagar per läsår  

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. En individuell bedömning görs, beslutet ska 
grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens skolsituation.  
Beslut tas av rektor och kan inte delegeras. Beslutet kan inte överklagas. 

Fullgöra skolplikten på annat sätt 

24 kap. 23–25 §§ Skollagen 
 

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet. Det kan 
exempelvis handla om att en elev behöver gå i skola utomlands (men kommer hem inom 6 månader). För 
att en ansökan om detta ska beviljas krävs att:  
 
● den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning 

som eleven får i sin ordinarie skolverksamhet  
● behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses  
● det finns synnerliga skäl i det enskilda fallet 

Beslut kring att fullfölja skolplikten på annat sätt fattas av familjenämnden. Ansökan från vårdnadshavare 
behöver inkomma minst 3 månader före eventuell utflytt. Ansökan finns på tomelilla.se under mina sidor. 
 Om familjenämnden inte godkänner ansökan måste eleven fortsätta sin skolgång i Sverige. Om eleven 
inte gör detta kan vårdnadshavarna få ett vitesföreläggande (böter).  Beslutet gällande att fullgöra 
skolplikten på annat sätt kan inte överklagas. Beslutet om vitesföreläggande kan överklagas. 
  
Varaktig vistelse utomlands 

24 kap. 23–25 §§ Skollagen 
 
Skolplikten upphör i de fall då hemkommunen (familjenämnden) bedömer att barnet varaktigt vistas 
utomlands (minst 6 månader). När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör 
även hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning.  
 
Beslut kring barnets varaktiga vistelse utomlands tas av familjenämnden och barnet skrivs ut från 
nuvarande skola. Ansökan från vårdnadshavare behöver inkomma minst 3 månader före eventuell 
utflytt. Ansökan finns på tomelilla.se under mina sidor.   
 
Permanent utflytt från Sverige 
Om barnet ska flytta utomlands permanent, ska vårdnadshavarna göra en utflyttsanmälan till 
Skatteverket. När detta görs upphör barnets folkbokföring i Sverige och barnet har inte längre skolplikt. 
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