Blanketten fylls i och skickas till:
Sollentuna kommun
Utbildningskontoret
Skolplikt
191 86 Sollentuna

Anmälan om längre vistelse i utlandet
Information
Enligt 7 kap. 2 § skollagen andra stycket (2010:800) framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt
föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. Enligt
utbildningskontorets praxis anses varaktig utlandsvistelse vara minst sex månader.
Barnets uppgifter
Barnets namn

Personnummer

Skolenhet

barnet saknar skolplacering

Skolans namn

Skolans adress

Anmälan avser period

permanent (utflytt)

From – eventuellt tom.
Beskriv utförligt syftet med utlandsvistelsen

Kontaktuppgifter - Ange gällande alternativt kommande kontaktuppgifter
Vistelseadress

E-postadress

Telefonnummer

Övrig information
Ange eventuell övrig information

Besök

Turebergshuset
Turebergs torg 1

Postadress

191 86 Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Internet

www.sollentuna.se

Att bifoga till din ansökan
För att Sollentuna kommun ska kunna pröva om barnet varaktigt vistas utomlands behöver uppgifterna i anmälan
styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis:
- hyres- bostadskontrakt
- resehandlingar
- anställningskontrakt i utlandet
- intyg på skolplacering i utlandet
- övrigt
För kännedom
I fall där Sollentuna kommun bedömer att barnet varaktigt vistas i utlandet och därmed inte omfattas av skolplikt har
hemkommunen alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokfört i landet. Därför behöver
hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter från vårdnadshavaren som kan styrka den eventuellt
fortsatta vistelsen i utlandet.
Information om barnets utlandsvistelse kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan.

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift
Vårdnadshavare 1, underskrift

Namnförtydligande

Vårdnadshavare 2, underskrift

Namnförtydligande

enskild vårdnadshavare

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du lämnar i aktuell blankett angående längre vistelse i

UN-191108-eg

utlandet i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen. Utbildningsnämnden i
Sollentuna kommun är ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du framföra klagomål på behandlingen av dina/era
personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Mer information finns på www.sollentuna.se/gdpr.

