
Anmälan om varaktig vistelse utomlands
Enligt 7 kap. 2 § skollagen (2010:800) har barn som är bosatta i Sverige skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn 
som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet 
ska gå i skola.

Om ditt barn ska vara utomlands en längre tid behöver ni anmäla det till hemkommunen som tar ställning till om 
skolplikten ska upphöra eller inte. Som utgångspunkt bedöms varaktig vistelse utomlands uppgå till minst sex 
månader. En individuell prövning görs dock i varje enskilt fall utifrån omständigheter i det enskilda fallet.

Observera att den som är folkbokförd i Sverige och ska flytta utomlands ska anmäla flyttningen till Skatteverket 
innan flytten äger rum. Anmälan ska innehålla uppgift om utresedagen. Om utresan ställs in eller skjuts upp ska 
det anmälas senast den tidigare uppgivna utresedagen. Utgångspunkten är att om man kan antas komma att re-
gelmässigt tillbringa sin dygnsvila utomlands minst ett år ska man avregistreras från folkbokföringen som utflyttad 
(se närmare 20, 25 och 27 §§ folkbokföringslagen [1991:481]). Du kan läsa mer om flyttanmälan på Skatteverkets 
hemsida www.skatteverket.se.”
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Till och med:

Eleven ska flytta utomlands alternativt vara utomlands minst ett år

Eftersom eleven ska flytta utomlands eller vara utomlands minst ett år har anmälan till Skatteverket gjorts om flytten

Kopia på flyttanmälan bifogas

Uppgifter om eventuell flyttanmälan

Period som anmälan avser

Kommer eleven att bo tillsammans med en vårdnadshavare under utlandsvistelsen?

Elevens adress under utlandsvistelsen

Sida 1 (2)
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Orsak till utlandsvistelsen

Intyg som styrker utlandsvistelsen bifogas denna ansökan

Underskrift

För att barnets hemkommun ska kunna ta ställning till om barnet omfattas av skolplikt behöver 
uppgifterna om barnets vistelse styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis:

• Intyg om skolplacering i utlandet för eleven
• Intyg om anställning för vårdnadshavare i utlandet
• Bostadskontrakt för boende i utlandet
• Intyg för barnets skolplacering i utlandet
• Flygbiljetter, boardingpass
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Sida 2 (2)

Datum och underskrift, vårdnadshavare 1 Datum och underskrift, vårdnadshavare 2

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att bedöma din anmälan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s 
Dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna 
att bevaras för all framtid. Personuppgiftsansvarige är grundskolenämnden. Läs mer om hur vi behandlar dina 
personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/ personuppgifter.
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