
    
   

                             

 

 

 

 

   
 

  

 

 

   

     

  

        

            

       
    

 

  

       

   

    

 

  

 

 

     

      

   

 

   

   
   

1'-1 Stockholms V stad 

Utbildningsförvaltningen Datum: 2022-07-04 
Enheten för ersättning och skolplikt Sida 1 (2) 

Anmälan om längre vistelse utomlands 

Enligt 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. 

Hemkommunen kan bedöma att skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men 

där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Om skolplikten upphör på grund av 

varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera elevens utbildning. När 

barnet återvänder till landet har barnet åter skolplikt och rätt till utbildning. 

Du behöver anmäla till utbildningsförvaltningen om ditt barn ska flytta utomlands eller bo utomlands under en 

längre period. Vi behöver informationen för att bedöma om ditt barn omfattas av skolplikt i Sverige eller inte. 

Här lämnar du information om eleven. 
Elevens för- och efternamn: Elevens personnummer: 

Är vistelsen tidsbestämd, det vill säga finns det en ungefärlig tidpunkt för när ni kommer att återvända 

till Sverige, fyll i nedan: 

Startdatum för barnets utlandsvistelse: Slutdatum för barnets utlandsvistelse, om datum inte 

finns ange månad och år: 

Ange orsaken till utlandsvistelsen, samt bifoga intyg som styrker utlandsvistelsen enligt nedan* 

Barnets adress under utlandsvistelsen: 

*Intyg för att styrka ovan uppgifter om barnets vistelse utomlands: 

För att Stockholms stad ska kunna ta ställning till om barnet omfattas av skolplikt behöver uppgifterna om 

barnets vistelse styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis: 

- intyg gällande anställning för vårdnadshavare i utlandet 

- bostadskontrakt för boende i utlandet 
- intyg över barnets skolplacering i utlandet 
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111 Stockholms V stad 

Är vistelsen permanent, eller finns det idag ingen plan för när ni kommer att återvända till Sverige, 

fyll i nedan: 

Startdatum för barnets utlandsvistelse: 

Barnets adress i utlandet: 

För kännedom: Om ditt barn ska bo utomlands i mer än ett år är ska du anmäla det till Skatteverket. Om ditt 

barn ska bo utomlands mer än sex månader ska du anmäla det till Försäkringskassan. 

Stockholms stad följer regelbundet upp elever vars skolplikt upphört på grund av varaktig vistelse utomlands. 
Detta gäller om barnet fortfarande är folkbokförd i kommunen. 

Här lämnar du information om dig/er som är barnets vårdnadshavare: 

Underskrift vårdnadshavare 1: Namnförtydligande: 

E-post: Telefonnummer 

Adress under utlandsvistelsen: 

Underskrift vårdnadshavare 2: Namnförtydligande: 

E-post: Telefonnummer 

Adress under utlandsvistelsen: 

Vid gemensam vårdnad krävs underskrifter från båda vårdnadshavare. 

Information om barnets utlandsvistelse kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och 

Försäkringskassan. 

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån lagkraven i EU:s dataskyddsförordning 

(GDPR): https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/ 

Blanketten fylls i och lämnas till skolan. 

Vid frågor kontakta: skolplikt@edu.stockholm.se 
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