Barn- och skolförvaltningen
Kvalitet- och myndighetsavdelningen

Ansökan om att fullgöra skolplikten på
annat sätt enligt 24 kap 23 § skollagen
Ver. 190402

Information
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Ett skolpliktigt barn kan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på
annat sätt. För att ansökan ska godkännas krävs att den alternativa skolgången framstår som ett fullgott alternativ till
utbildningen i grundskolan/grundsärskolan, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns
synnerliga skäl för beslutet. Beslutet får bara omfatta ett år i taget och hemkommunen har tillsynsansvaret för
verksamheten under tiden eleven har skolgång där.
Ansökan fylls i och skickas senast 6 månader innan planerad avresa, med de bilagor som efterfrågas, till Barn- och
skolförvaltningen, adress finns nedan.

Uppgifter om elev
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Skolans namn

Elevens klass

Ansökan
Datum för frånvaron från ordinarie skola

Ort

Antal dagar

Till ansökan ska även information om följande punkter bifogas:
 Information om den alternativa skolgången. Denna ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den
utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan.
 Information om hur kommunens behov av insyn i elevens alternativa skolgång kan tillgodoses.
 Information om de synnerliga skälen för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

Vårdnadshavarnas underskrift

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrift

Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Telefonnummer och/eller mailadress

Telefonnummer och/eller mailadress

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-359 50 00

www.lund.se

barnochskola@lund.se

Barn- och skolförvaltningen
Kvalitet- och myndighetsavdelningen

Ansökan om att fullgöra skolplikten på
annat sätt enligt 24 kap 23 § skollagen
Ver. 190402

Information om hur Lunds kommun behandlar personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Namn: Barn- och skolnämnden i Lunds kommun
E-post: barnochskola@lund.se
Typer av personuppgifter som behandlas
De typer av personuppgifter vi behandlar om dig och ditt barn är: namn, adress och
personnummer.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Barn- och skolnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för
att kunna administrera ditt ärende. De behandlingar som sker är insamling, hantering,
lagring, överföring, radering och arkivering.
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR).
Gallringsfrist
Barn- och skolnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen.
Personuppgifterna kommer att behandlas därefter gallras enligt gällande
dokumenthanteringsplan.
Mer information
Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa
mer på lund.se/gdpr.
Du har rätt att begära rättelse av, begränsning av samt tillgång till dina personuppgifter.
För mer information, skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@lund.se.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-359 50 00

www.lund.se

barnochskola@lund.se

