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Ansökan om uppskjuten skolplikt 
Enligt 7 kapitlet, 10 § Skollagen  

Barn 
För- och efternamn 
 

Personnummer 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

 

Vårdnadshavare  
För- och efternamn (Vårdnadshavare 1) 
 

För- och efternamn (Vårdnadshavare 2) 
 

Telefon dagtid 
 

Telefon dagtid 
 

E-postadress till sökanden 
 

E-postadress till sökanden 
 

 
Vi kan komma att behöva kontakta er med anledning av ansökan och därför önskar vi att ni anger telefonnummer 
och E-postadress.  

Nuvarande förskola   
Förskolans namn 
 

Grupp/avdelning 
 

 

Ange och beskriv vilka särskilda skäl som åberopas  
(bifoga dokument om textrutan inte räcker till) 
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Underlag för beslut 
Till ansökan ska följande underlag bifogas:  

• En utförlig beskrivning av de särskilda skäl som åberopas för uppskjuten skolplikt. 

• Yttrande från rektor, specialpedagog eller annan pedagogisk personal. 

• Eventuell annan dokumentation/utredning gällande barnets utveckling som styrker de särskilda skälen som 
åberopas, exempelvis dokumentation om barnets utveckling, läkarintyg, psykologutredning eller liknande.  

Samtycke 
 
 
Vårdnadshavare ger sitt samtycke till att barn- och utbildningsförvaltningen i Svenljunga kommun får kontakta nuvarande    
förskola eller annan uppgiftslämnare med anledning av ansökan.  

 

Underskrift 
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under ansökan. 

Datum och underskrift vårdnadshavare 1 
 

Namnförtydligande  
 
 

Datum och underskrift vårdnadshavare 2 
 

Namnförtydligande  
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Skolplikt 
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. 
Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Om det finns särskilda skäl får 
barnet börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen först höstterminen det 
kalenderår som barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av 
hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.  

Ansökan  
Ansökan om uppskjuten skolplikt bör göras senast den 15 januari det år barnet 
fyller 6 år.  

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 512 80 Svenljunga 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.  
På www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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