
 
                                                                                                                   Blanketten fylls i på datorn och skickas till: 
                                                                                                      Sollentuna kommun 
                                                                                                                                                Stöd och utveckling, Utbildningskontoret 
                                                                                                                                                191 86 Sollentuna 
  

Ansökan om uppskjuten skolplikt 

    
    
    

 

Utifrån ändring i skollagen 1 januari 2018 inträder skolplikten det kalenderår barnet fyller 6 år (7 kap 10§ skollagen). Ibland kan 
det finnas skäl att skjuta upp skolstarten ett år. Vårdnadshavare kan då ansöka om detta hos Utbildningsnämnden. Beslutet 
kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 

 

Uppgifter om barnet 
Förnamn 

 
Efternamn 

 
Personnummer (ÅÅMMDD-xxxx) 

 
Gatuadress 
 

Postnummer Postort 

 

Uppgifter om förskola 
Nuvarande förskola  

 
Telefon, förskola 
 

Här beskriver du/ni som vårdnadshavare skäl till begäran om uppskjuten skolplikt 

Beslut om uppskjuten skolplikt medför rätt till extra år i förskolan utifrån gällande regler för förskoleplaneringar 
 
 
Om barnet har en placering förskolan och önskar fortsätta i den verksamheten ytterligare ett läsår 
 
 Ja, barnet ska fortsätta i den verksamheten 
 
 Nej, barnet ska inte fortsätta i den verksamheten 
 
 
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare 
E-post vårdnadshavare 1 
 

Tel-nr vårdnadshavare 1 

E-post vårdnadshavare 2 
 

Tel-nr vårdnadshavare 2 

 



 
 
  
  
 
 

 
Till ansökan ska bifogas intyg eller utlåtande som styrker ovanstående beskrivna skäl. Utlåtande från förskolan ska 
lämnas. 
 
Datum Datum 

Vårdnadshavares underskrift 
 

Vårdnadshavares underskrift 
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrift. 
 
 
 

Enheten för Stöd och utveckling och Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna lämnade i samband 
med utredningen av er ansökan i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen. 

Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun är ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du/ni framföra klagomål på behandlingen 
av dina/era personuppgifter kan du/ni vända dig/er till Datainspektionen. Mer information finns på www.sollentuna.se/gdpr. 

 
 

 

 
U

N
-2

10
30

1-
EG

 

http://www.sollentuna.se/gdpr
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