ANSÖKAN OM VARAKTIG VISTELSE
UTOMLANDS

LULEÅ KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan om varaktig vistelse utomlands
Av 7 kap. 2 § skollagen andra stycket (2010:800) framgår att barn som är bosatta i Sverige har
skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden
är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. Skolplikt gäller inte
heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa barn har dock samma rätt till utbildning
som skolpliktiga barn. Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut anses varaktig vistelse
utomlands vara minst sex månader eller en termin.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR) www.lulea.se/buf/personuppgifter
Uppgifter om barnet
Förnamn

Efternamn

Nuvarande skola

Klass

Vårdnadshavare 1
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Efternamn

Personnummer

Personnummer

Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer)

Vårdnadshavare 2
Förnamn

Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer)

Anmälan avser period från och med datum – till och med datum:

Adress, telefonnummer och e-post som hemkommunen kan nå er på under utlandsvistelsen.

POSTADRESS
Luleå kommun
971 85 LULEÅ

BESÖKSADRESS

TELEFON

HEMSIDA

0920-45 30 00

www.lulea.se

LULEÅ KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Orsak till vistelse utomlands (beskriv utförligt)

Om barnet har två vårdnadshavare ska anmälan undertecknas av båda vårdnadshavarna.
Datum

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Anmälan med bilagor skickas till: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85
LULEÅ eller per e-post bufkansli@lulea.se

LULEÅ KOMMUN

Barn- och utbildningsförvaltningen

Att bifoga till din ansökan
För att Luleå kommun ska kunna pröva om barnet varaktigt vistas utomlands behöver
uppgifterna i anmälan styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis:
•
intyg på skolplacering i utlandet
•
anställningskontrakt i utlandet
•
resehandlingar/visum
•
hyreskontrakt, bostadskontrakt
•
annat

För kännedom

I fall där Luleå kommun bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands och därmed inte
omfattas av skolplikt under den perioden 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
utomlands.
Eleven skrivs ut från skolenheten under tiden eleven vistas utomlands och kan inte garanteras
plats på sin tidigare skolenhet. Vårdnadshavaren måste göra en ny ansökan vid återkomst till
kommunen.
Om eleven ska vistas utomlands mer än 365 dagar ska även Skatteverket meddelas.

