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FULLGÖRA SKOLPLIKTEN PÅ ANNAT SÄTT  

Grund- och särskoleelever som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till 

utbildning. Kommunen har en skyldighet att följa elevens kunskapsutveckling och 

vårdnadshavaren är skyldig att stödja och se till att eleven går i skolan.  

I vissa undantagsfall kan eleven dock fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie 

skola, det kan exempelvis handla om att en elev behöver gå i skola utomlands eller 

har en annan anledning till att fullgöra skolplikten på annat sätt. Under tiden har 

kommunen ansvar att följa upp elevens alternativa skolgång. Ändras 

förutsättningarna kan medgivandet återkallas. Bestämmelsen ska enligt lagstiftaren 

tillämpas med stor restriktivitet.   

Kommunen har ingen skyldighet att finansiera elevens utbildning utomlands.   

För att ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt krävs att samtliga 

följande punkter är uppfyllda:  

• att den alternativa skolgången är ett fullgott alternativ och motsvarar den 
utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie skolan.1 

• att kommunens behov av insyn i elevens alternativa skolgång tillgodoses.  
• att eleven har synnerliga skäl för sin alternativa skolgång utomlands.   

 
Synnerliga skäl betyder extra starka skäl. Detta är ett mycket högt ställt krav, och är 

ett starkare krav än begreppet ”särskilda skäl” som vanligen används i skollagen. Det 

är mycket ovanligt att ett barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt. Som exempel 

är det möjligt att det kan beviljas om en norsk familj flyttar ett kort avstånd fast 

ändock över gränsen till Sverige under vårterminen; i dessa fall kan barnet få 

fullgöra sin skolplikt på annat sätt genom att läsa klart årskursen i Norge under 

 
1Ett fullgott alternativ innebär att studierna ska vara ett led i en kontinuerlig utbildning av god 
kvalitet och vara ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds. 
Utbildning utomlands ska lägst motsvara den som det svenska skolväsendet erbjuder. 
Utbildningen ska kunna tillgodoräknas i stället för den utbildning som eleven skulle ha fått om 
eleven gått kvar i svensk skola. Läs mer om skolor utomlands på Skolverkets webbplats. 

 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/grundskolan/om-grundskoleutbildning/svensk-skola-utomlands#h-Olikaformeravsvenskutbildningiutlandet
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återstoden av vårterminen, innan barnet börjar i den svenska skolan. Bedömningen 

ska utgå från elevens intressen. Att vårdnadshavare själva väljer att arbeta 

utomlands, till exempel genom distansarbete om det inte är nödvändigt, är inte ett 

synnerligt skäl. Arbete eller studier som däremot kräver att den ena eller båda 

vårdnadshavarna vistas utomlands under en begränsad tid kan utgöra ett synnerligt 

skäl när barnen följer med utomlands. I så fall ska arbetet eller studierna vara på 

uppdrag av arbetsgivare och vårdnadshavare ska kunna styrka detta genom till 

exempel intyg från arbetsgivaren. När kommunen prövar en ansökan kommer kravet 

om synnerliga skäl att bedömas först. Om vistelsen kommer överstiga sex månader 

innebär detta att barnen i stället varaktigt vistas utomlands varför skolplikten 

upphör; se vidare i avsnittet om skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse 

utomlands.   

Ett beslut om att eleven ska fullgöra sin skolplikt på annat sätt kräver att en 

utredning görs och att denna ska omfatta tillräckliga och relevanta underlag som 

möter de kriterier som ställs. Vårdnadshavare behöver i ansökan tydligt redogöra 

för varför beslutet ska fattas och vilka synnerliga skäl som finns för att ansökan ska 

beviljas. Kommunen ska sedan pröva ansökan så att ärendet har utretts i sådan 

omfattning att tillräckliga underlag finns för att ett beslut ska kunna fattas. 

Utredningen ska särskilt fastslå om det finns synnerliga skäl, tillsammans med övriga 

kriterier som krävs för att bevilja en ansökan. Ansökan ska annars avslås. Beslutet 

ska vara tydligt motiverat och innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har 

tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens 

ställningstagande.  

Elever som är placerade på kommunens skolor förlorar sin skolplacering om eleven i 

stället ska fullgöra sin skolplikt på annat sätt. När eleven återvänder till Växjö är 

eleven inte garanterad att återfå sin tidigare skolplacering.  

Blankett för ansökan finns på kommunens webbplats. Ansökan behöver skickas i god tid.    
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SKOLPLIKTENS UPPHÖRANDE VID VARAKTIG VISTELSE 

UTOMLANDS 

Skolplikten upphör för elever i de fall familjen flyttar utomlands permanent och inte 

längre är folkbokförd i Sverige. Anmälan av flytt görs av vårdnadshavare på avsedd 

blankett som finns på kommunens webbplats. 

En elev som är folkbokförd i Växjö kommun har skolplikt. Om eleven inte kommer till 

skolan ska rektor utreda varför. 

Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är 

folkbokförda i Sverige ska hemkommunen avgöra om vistelsen är varaktig. Växjö 

kommun gör en helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är 

sammanhängande eller inte. Vårdnadshavarna ska anmäla till kommunen om en elev 

ska vistas varaktigt utomlands, och anmälan ska göras i god tid.  

Enligt utbildningsförvaltningens praxis avses varaktig vistelse vid en utlandsvistelse 

en sammanhängande period om cirka sex månader.  

Kommunen ska pröva anmälan så att ärendet har utretts i sådan omfattning att 

tillräckliga underlag finns för att ett beslut ska kunna fattas. Beslutet ska vara tydligt 

motiverat och innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka 

omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. 

En elev som varaktigt vistas utomlands blir utskriven från sin skola, och kan inte 

räkna med att få en placering på samma skola när eleven återvänder.  

Om ett barn ska vara utomlands under en längre period än ett år är vårdnadshavare 

skyldiga att anmäla detta till Skatteverket.2  

När familjen flyttar tillbaka gör vårdnadshavare en anmälan om inflytt på den blankett 

som finns på kommunens webbplats.  

 
2 Läs mer på Skatteverkets webbplats om att flytta utomlands. 

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttautomlands.4.18e1b10334ebe8bc80001591.html
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LEDIGHET 

En skolpliktig elev som önskar vara ledig under en kortare tidsperiod kan ansöka om 

ledighet. Ansökan om ledighet görs av elevens vårdnadshavare till elevens skola i god 

tid innan önskad ledighet. 

Kortare ledigheter får beviljas för enskilda angelägenheter. Längre ledigheter än tio 

dagar får endast beviljas om det finns synnerliga skäl. 

Synnerliga skäl betyder extra starka skäl. Detta är ett mycket högt ställt krav, och är 

ett starkare krav än begreppet ”särskilda skäl” som vanligen används i skollagen. Att 

till exempel åka på semester med sin familj utgör inte synnerliga skäl. Synnerliga 

skäl för ledighet i längre än tio dagar bör vara styrkta av till exempel läkare eller 

psykolog.  

Ett beslut om att bevilja en elev längre ledighet kräver att en utredning görs av 

rektor och att denna ska omfatta tillräckliga och relevanta underlag som möter de 

kriterier som ställs. Vårdnadshavarna behöver i ansökan tydligt redogöra för varför 

beslutet ska fattas och vilka synnerliga skäl som finns för att ansökan ska beviljas. 

Rektor ska sedan pröva ansökan så att ärendet har utretts i sådan omfattning att 

tillräckliga underlag finns för att ett beslut ska kunna fattas. Utredningen ska särskilt 

fastslå om det finns synnerliga skäl, tillsammans med övriga kriterier som krävs för 

att bevilja en ansökan. Ansökan ska annars avslås. Beslutet ska vara tydligt motiverat 

och innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka 

omständigheter som har varit avgörande för rektorns ställningstagande. 

Blankett för ledighetsansökan finns på kommunens webbplats och lämnas till 

elevens skola. 


