Anmälan om skolpliktens upphörande p.g.a. varaktig utlandsvistelse
Elevens namn

Personnummer

Nuvarande skola

Nuvarande klass

Mentor

Telefon

Kontaktuppgifter vårdnadshavare
Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares namn

Telefonnummer

Telefonnummer

Adress

Adress

Postnummer, ort

Postnummer, ort

E-post adress

E-post adress

Orsak till ansökan
Orsak till ansökan (specificera)

Ansökan gäller från och med, datum (åååå-mm-dd)

Till och med, datum (åååå-mm-dd)

Ny vistelse adress

Namnteckning (av båda vårdnadshavarna)
Datum

Datum

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Beslut
Ansökan beviljas

☐

Ansökan avslås

☐

Motivering

Underskrift (ansvarig beslutsfattare)

Namnförtydligande

Datum

Telefonnummer (även riktnummer)

Ifylld blankett skickas till: Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholms Kommun
Skolplikt och rätt till utbildning
Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att
barnet fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan antingen ansöka om ledighet, eller ansöka om
att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Dessa alternativ kan bara bli aktuella om eleven fortfarande betraktas som
bosatt i landet. Om en elev varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten.
Kommunen har ingen skyldighet att finansiera utbildning utomlands.
Längre utlandsvistelser
Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten
upphör även i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet
varaktigt vistas utomlands.
När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnet
utbildning.
Information med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun och användas för
administration. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning.
Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är
relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad
rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt
att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01
Borgholm. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på
kommunens hemsida.

