SIDA

ANSÖKAN
om uppskjuten skolplikt

Skollagen 7 kap 10 § Skolplikten inträder höstterminen det
kalenderår då barnet fyller sex år.
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin
skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju
år. Utgångspunkten om ett barn beviljas uppskjuten skolplikt är
att barnet går vidare till förskoleklass ett år senare. Frågan om
uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran
av barnets vårdnadshavare.
I Huddinge är det Verksamhetschef för grundskolan som fattar
detta beslut på delegation enligt punkt F1 i
grundskolenämndens delegationsordning.
Efternamn, förnamn

1 (1)

Skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskoleavdelningen
141 85 Huddinge

Personnummer (10 siffror)

Elev
Förskola

Avdelning

Skäl till ansökan

.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Underskrift
Datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Jag medger samtidigt att mina
personuppgifter får registreras för
diarium, handläggning och arkivering.

Namnförtydligande

Namnförtydligande

OBS! Vid två vårdnadshavare krävs bådas underskrift
Huddinge kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Inom barn- och
utbildningsförvaltningen är förskolenämnden och grundskolenämnden ansvariga för att personuppgifter behandlas
och skyddas i enlighet med förordningen.

Utredning av om det finns särskilda skäl för barnet att börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år: (eventuella bilagor bifogas)

......................................................................................................................................................................................................
Mer
information finns på huddinge.se/gdpr.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Utredning
Verksamhetschefs beslut (detta beslut skall avrapporteras till grundskolenämnden)
Beviljas

Avslås

Ev. skäl till avslag

BUF-GRSK-0062.181017

Placering avser läsåret:

Datum

Verksamhetschef, namnteckning

Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd – se bilaga

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON OCH TELEFAX

WEBB OCH E-POST

ORGANISATIONSNR

Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskoleavdelningen
141 85 Huddinge

Gymnasietorget 1, 3 tr.
Huddinge

08-535 300 00
08-535 360 03

www.huddinge.se
barn-utbildning@huddinge.se

212000-0068

Grundskoleavdelningen

Överklagande av beslut om
uppskjuten skolplikt
Hur man överklagar
Är du missnöjd med grundskolenämndens beslut om uppskjuten skolplikt kan du
skriva och överklaga det till Skolväsendets överklagande.
Ett överklagande måste ske skriftligt och:
-ange tydligt att det är ett överklagande
-vilket beslut du överklagar
-vem beslutet berör
-vilken ändring i beslutet du vill ha
-båda vårdnadshavarna ska skriva under

Överklagande enligt skollagen
Beslut om uppskjuten skolplikt enligt skollagen 7 kap. 10 § som fattas av
verksamhetschefen för grundskola på delegation från grundskolenämnden kan
överklagas till Skolväsendets överklagande enligt skollagen 28 kap 12 § 2 p.
Överklagandes ska ges till den myndighet som har meddelat beslutet, det vill
säga grundskoleavdelningen och ska ha inkommit inom tre veckor från den dag
då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten.
Skrivelsen skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskoleavdelningen
Gymnasietorget 1
141 85 Huddinge

