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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN

Elev
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Postnr:

Nuvarande skola:

Årskurs:

Postort:

Vårdnadshavare 1
Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Personnummer:
Postnr:

Postort:

E-postadress:

Vårdnadshavare 2
Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Personnummer:
Postnr:

Postort:

E-postadress:

Ansökan gäller
Från och med datum:

Till och med datum:

Datum när elev är tillbaka på ordinarie skola:

Orsak till utlandsvistelsen:

Ange vistelseortsadress och eventuella andra övriga kontaktuppgifter utomlands:

Vid skolgång i annat land, ange skolans kontaktuppgifter (kontaktperson, adress, postadress, e-postadress
och telefonnummer:
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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN

Underskrift
Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.
Datum:

Underskrift vårdnadshavare 1:

Namnförtydligande:

Datum:

Underskrift vårdnadshavare 2:

Namnförtydligande:

Blankett samt bifogade underlag skickas till:
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektorn
Box 53
243 21 Höör

Information till vårdnadshavare
Regler för skolpliktens upphörande
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.
Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör
skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där
hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I de fall en vårdnadshavare ansöker om
upphörande av skolplikt för varaktig utlandsvistelse så ska längden på utlandsvistelsen omfatta minst 6
månader. Eleven skrivs då ut från nuvarande skola. Om man fortfarande efter 1 år är folkbokförd i
kommunen och ännu vistas utomlands görs en anmälan till Skatteverket.
Återvändandet till skolan
Barnet har rätt till utbildning som alla andra elever om/när det kommer tillbaka till Sverige. Man är inte
garanterad plats i samma skola eller klass som tidigare utan hänvisas till Höörs kommuns riktlinjer för
skolplacering.

Hantering av personuppgifter

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i
kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot
dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Barn- och Utbildningsnämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att en personuppgift
är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss.
Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se

