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Rutin för handläggning av elevs ledighet eller utlandsvistelse. 

Ledighet 

(7 kap. 18 § skollagen)

1-10 dagar per läsår

En elev får beviljas kortare 
ledighet för enskilda 

angelägenheter.

En individuell bedömning görs. 

Beslut tas av rektor och får 
delegeras.

Om ledigheten inte beviljas 
måste beslutet motiveras 

skriftligt.

En individuell bedömning görs.

Beslut tas av rektor och får inte 
delegeras.  

Om ledigheten inte beviljas 
måste beslutet motiveras 

skriftligt.

Beslutet kan inte överklagas.

Fler än 10 dagar per läsår

Om det finns synnerliga skäl får 
längre ledighet beviljas.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

(24 kap. 23-25 §§ skollagen)

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att 
fullgöra skolplikten på annat sätt.

Tre krav ska uppfyllas för att 
medgivande ska kunna ges. 

Medgivandet gäller som längst ett år. 

Ansökan görs av vårdnadshavare på 
blankett och tas emot av handläggare 
på Utvecklingsenheten. Underlag som 

styrker skollagens krav bifogas 
ansökan. Vid behov krävs 

kompletterande uppgifter in. 

Handläggare på Utvecklingsenheten 
gör en utredning och en 

helhetsbedömning utifrån skollagens 
krav för medgivande, 

samt skriver underlag inför beslut i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Barn och utbildningsnämnden 
beslutar om medgivande att fullgöra 

skolplikten på annat sätt medges 
eller inte.

Beslutet kan överklagas. 

Varaktig vistelse utomlands

(7 kap. 2 § skollagen)

Ansökan görs av vårdnadshavare på 
blankett och tas emot av handläggare på 

Utvecklingsenheten. Underlag som styrker 
varaktig vistelse utomlands bifogas 

anmälan. Vid behov krävs kompletterande 
uppgifter in.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt.

Skolplikten gäller dock inte barn som 
varaktigt vistas utomlands.

Handläggare på Utvecklingsenheten gör 
en utredning och en helhetsbedömning 

utifrån inkomna underlag, längd
på vistelsen och om den är 

sammanhängande eller inte, 
samt skriver underlag inför beslut i 

barn- och utbildningsnämnden.

I det fall vistelsen bedöms som varaktig 
beslutar 

barn- och utbildningsnämnden att 
skolplikten upphör.

Endast beslutets laglighet kan överklagas. 

Beslutet ska grundas på en samlad 
bedömning av den enskilda elevens 
situation och förhållanden. 
Omständigheter som kan ligga till 
grund för beslutet är: 

1. frånvarons längd 
2. elevens studiesituation 
3. möjligheterna att på olika sätt ta 
igen den förlorade undervisningen  
4. hur angelägen ledigheten är för 
eleven 

 

 

Medgivande ska lämnas om 

1. verksamheten framstår som ett fullgott 

alternativ till den utbildning som annars 

står barnet till buds, 

2. behovet av insyn i verksamheten kan 

tillgodoses och 

3. det finns synnerliga skäl. 

 

 

 

 

Ett 

Ett 

Ystads kommuns ansvar för att finansiera utbildningen upphör och det är inte möjligt att flytta 

med skolpeng utomlands. Eleven har vid fullgörande av skolplikt på annat sätt kvar sin skol- 

och klasstillhörighet och ligger kvar i Vklass. Eleven har vid varaktig vistelse utomlands inte 

kvar sin skol- och klasstillhörighet och ligger inte kvar i Vklass.  

 


