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Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikt på annat sätt
enligt 24 kap. 23 § skollagen (2010:800)
Diarienr: ________________
Har du frågor?
Gävle kommun
Utbildning Gävle
Telefon 026-17 80 00
utbildning@gavle.se

Skickas till:
Gävle kommun
Utbildning Gävle
Box 603
801 26 Gävle

Ansvarig myndighet är Utbildningsnämnden.

Elev
För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box, etc.)

Telefonnummer

Postnummer

Postort

Skola

Årskurs

Period
Avsedd frånvaroperiod som ansökan omfattar fr.o.m.-t.o.m

Varav antal skoldagar

Anledning
Beskriv varför ni ansöker om medgivande (synnerliga skäl):

Beskriv hur eleven ska fullgöra skolplikt under planerad frånvaroperiod:

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Kommer elevens skola i Gävle kommun att kunna ha insyn i den planerade skolverksamhetens utomlands?

Ja
Nej

Bilagor
Följande bilagor ska bifogas med ansökan:

Information om den planerade skolverksamheten (ex. länk till hemsida, platserbjudande).
Intyg från elevens befintliga skola (kortfattad beskrivning av elevens nuvarande studiesituation
samt skolans bedömning av hur den planerade frånvaron kommer att påverka elevens studie
situation).

Underskrift
Datum

Ort

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Datum

Ort

Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Information om förutsättningarna för medgivandet
Synnerliga skäl
För att ett medgivande ska kunna beviljas måste synnerliga skäl föreligga. Synnerliga skäl kan till exempel
vara att vårdnadshavare tillfälligt arbetar utomlands och familjen därför kommer att bo utomlands.

Fullgott alternativ
Lagen ställer krav på att den tilltänkta skolverksamheten under elevens frånvaroperiod framstår som ett
fullgott alternativ till den utbildning som annars står eleven till buds enligt skollagen. Som fullgott alternativ
bedöms normalt ex. svenska utlandsskolor som följer svensk läroplan. Däremot är ex. hemundervisning
normalt inte ett fullgott alternativ enligt de aktuella bestämmelserna.

Insyn i verksamheten
Elevens befintliga skola i Gävle kommun kan komma att behöva kontakta den planerade skolverksamheten
under elevens frånvaro för att ha insyn i verksamheten.

Lagrum – 24 kap 23 § skollagen (2010:800)
Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag.
Medgivande ska lämnas om:
1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds
enligt föreskrifter i denna lag.
2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
3. Om det finns synnerliga skäl.

Skriv ut

