Barn- och utbildningskontoret
Blanketten fylls i på datorn och skickas till:
<Till vårdnadshavarna

Beslut om uppflyttning till nästa årskurs
Vid slutet av läsåret ska varje elev flytta still närmast högre årskurs högre årskurs, om inte något annat beslutas med stöd av Skolförordning
(2011:185) 4 kap 5-7§§
5,6§ Rektor kan på skolans initiativ eller enligt vårdnadshavares begäran besluta att eleven får gå om en årskurs. Om det är på skolans initiativ
ska vårdnadshavare få yttra sig. Detta om det med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven.
7§ Rektor får besluta att en elev ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt ska tillhöra. Gäller om eleven har
goda förutsättningar att delta i utbildningen i den högre årskursen och vårdnadshavare medger det.

Uppgifter om eleven
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Ort

Uppgifter om skolan
Namn på skolan

Telefon

Rektor

Telefon

E-post

Här beskriver du som rektor på vilka grunder du fattar beslut om att inte flytta upp eleven till nästa årskurs

Här beskriver du som rektor på vilka grunder du fattar beslut om att flytta upp eleven till en högre årskurs än den eleven redan tillhör eller
normalt ska tillhöra

Till ansökan kan bifogas intyg eller utlåtanden som styrker ovanstående beskrivna skäl.
Datum

Underskrift rektor

Namnförtydligande

Besök

Postadress

Telefon växel

Internet

Turebergshuset
Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

www.sollentuna.se

Barn- och ungdomsnämnden

160617yf

Härmed intygar jag/vi som vårdnadshavare att vi tagit del av beslutet om uppflyttning till nästa årskurs.
Datum

Datum

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

2016-10-20

MATRIS Extraår i barnomsorg och skola samt uppskjuten skolplikt VH=vårdnadshavare
Ärende

Ansvarig
för
prövning

Ansvarig för
beslut, delegat

Utgångspunkt

Kriterier

Lagrum/Styr- Övrigt
dokument

1.
Extraår
på förskola

Förskolechef
Verksamhetsansvarig
familjedaghem

Förskolechef
Verksamhetsansvarig
familjedaghem

Förskolan/familjedaghemmet vänder sig
till barn som fyllt ett
år till och med 7
augusti det år som
barnet fyller sex år, i
undantagsfall kan ett
barn gå kvar i
förskolan/familjedaghemmet till och med
den 31 juli det år
barnet fyller 7 år.

Kan t.ex. gälla: barn
födda sent på året
eller barn med olika
funktionsnedsättningar där behov
av
förskolepedagogisk
stimulans påvisas,
att barnet tillbringat
kort tid i Sverige, att
barnet varit sjuk
under långa perioder
etc

8 kap. 3 §
Skollag
(2010:800)

Förskolan ska
meddela barn- och
utbildningskontoret
om barn som är
aktuella för extra
år på förskola
senast 1 mars
2017 det år
barnet fyller 6 år.
Information ska
också ges från
förskolechef till VH
om konsekvenser
på sikt.

Hemkommun/
2.
BUN
Uppskjuten
skolplikt, obs se
delegationsordning
för barn- och
ungdomsnämnden
(BUN)

Chef Stöd och
utveckling

Skolplikten inträder
höstterminen det
kalenderår då barnet
fyller sju år. Om
särskilda skäl finns
får barnet, efter VH:s
begäran, börja
fullgöra sin skolplikt
först höstterminen
det kalenderår då
barnet fyller åtta år.

Till grund för
bedömningen ligger
beskrivningar av
barnets behov av att
gå i förskola alt.
förskoleklass. Extra
år på förskola/i
familjedaghem kan
utgöra kriterium. Har
barnet haft extra år
på förskola ska
förskolechefens
beslut skickas med
VH:s ansökan.

7 kap. 10 §
Skollag
(2010:800)

VH:s ansökan om
uppskjuten
skolplikt ska ha
inkommit senast
den 9 januari
2017 det år
barnets skolplikt
inträder.
Observera att
beslutet kan
avslås.
Beslutet kan
överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.

Prop.
1997/98:6 s.
49.

2016-10-20

3. Uppflyttning till
nästa årskurs

Rektor

Rektor

4 § Vid slutet av
läsåret ska varje elev
flyttas till närmast
högre årskurs, om
inte något annat
beslutas med stöd av
5-7 §§.
5,6 § Rektor kan på
skolans initiativ eller
enligt VH:s begäran
besluta att eleven får
gå om en årskurs.
Om det är på skolans
initiativ ska VH få
yttra sig.
7 § Rektorn får
besluta att en elev
ska flyttas till en
högre årskurs än den
som eleven redan
tillhör eller normalt
ska tillhöra.

Hemkommun/
4.
BUN
Rätt att slutföra
skolgången under
ytterligare två år,
obs se
delegationsordning
för barn- och
ungdomsnämnden
(BUN)

Chef Stöd och
utveckling
(grundskola och
grundsärskola)
För en elev som går
i specialskolan
prövas frågan av
Specialpedagogiska
skolmyndigheten.

En elev i
grundskolan,
grundsärskolan eller
specialskolan har rätt
att efter skolpliktens
upphörande slutföra
utbildningen under
ytterligare två år, om
eleven inte har nått
upp till de
kunskapskrav som
minst ska uppnås.

4 kap. 5-7§§
Skolförordning
(2011:185)

För ett extra år i
förskoleklass
behöver ansökan
om uppskjuten
skolplikt göras av
VH.
Beslutet kan
överklagas till
Förvaltningsrätten (s.k.
laglighetsprövning).

7 kap. 15, 16
§§ Skollag
(2010:800)

Beslutet kan
överklagas till
Förvaltningsrätten (s.k.
laglighetsprövning)

5,6 § Detta om det
med hänsyn till
elevens utveckling
och personliga
förhållanden i övrigt
är lämpligast för
eleven.

7 § Gäller om eleven
har goda
förutsättningar att
delta i utbildningen i
den högre årskursen
och VH medger det.

Till grund för
bedömningen ligger
en beskrivning av
hur eleven ligger till i
förhållande till
kunskapskraven i
respektive ämne.

