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Ansökan om uppskjuten skolplikt, 7 kap. 10 § skollagen 
(fortsättning och information på baksidan av blanketten) 

 

Barn 
För- och efternamn  
 

Personnummer 

 
Adress 

 

Postadress 

 
 

Vårdnadshavare 
För- och efternamn 

 

För- och efternamn 

 
Telefonnummer 

 

Telefonnummer 

 
E-postadress 

 

E-postadress 

 
Vi kan behöva kontakta dig med anledning av ansökan därför önskar vi att du/ni anger 
telefonnummer och e-postadress 

 
Nuvarande förskola 

Förskolans namn 

 

Grupp 

 

 

 
Underskrift vårdnadshavare 

Datum och underskrift 
 

Datum och underskrift 

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare underteckna ansökan. 

 
 

Skicka ansökan till 
Örebro kommun 
Förskole- och grundskoleförvaltningen 
Box 300 47 
701 35 Örebro 
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Underlag för beslut 

Till ansökan ska följande underlag bifogas: 

 
• En utförlig beskrivning av de särskilda skäl som åberopas för uppskjuten skolplikt. 

• Yttrande från rektor, specialpedagog och/eller annan pedagogisk personal. 

• Eventuell annan dokumentation/utredning gällande barnets utveckling som styrker de 

särskilda skäl som åberopas, t.ex. dokument om barnets utveckling, läkarintyg, 

psykologutredning eller liknande.  

 

 
Om uppskjuten skolplikt 
 
Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. 
Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan (alternativt grundsärskolan 
eller specialskolan). Om det finns särskilda skäl får barnet fullgöra skolplikten i förskoleklassen först 
höstterminen det kalenderåret barnet fyller sju år. 
 
Om du vill ansöka om uppskjuten skolplikt ska detta prövas av hemkommunen. Hemkommunen är 
den kommun där barnet är folkbokfört. Det måste finnas särskilda skäl för att ditt barn ska beviljas 
uppskjuten skolplikt till höstterminen det år barnet fyller sju år. Eftersom uppskjuten skolplikt innebär 
ett ingripande i barnets rätt till utbildning är bedömningen av de särskilda skälen strikta. Det är inte en 
absolut rättighet för ett barn att börja skolan ett år senare. 
 
Exempel på särskilda skäl kan vara: 

- Barn som tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål 
- Barn med intellektuell funktionsnedsättning 
- Barn som på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling 
- Barn som är födda sent på året och starkt identifierar sig med barn födda ett år senare 

 
Skulle barnet längre fram få ett beslut om mottagande i grundsärskolan (7 kap. 5 § skollagen) ersätter 
det beslutet ett beslut om uppskjuten skolplikt dvs det nya beslutet ersätter det gamla. 
 

 
Personuppgifter 
 

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679) 

Grundskolenämnden behandlar era personuppgifter i syfte att använda uppgifterna för 
administration och handläggning av ärendet. Uppgifterna ni lämnar kommer att behandlas i enlighet 
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen och med stöd av artikel 6.1e i nämnda förordning, 
allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. 
 
Skyddad identitet 

Personer med skyddad identitet ska ta kontakt med Servicecenter, servicecenter@orebro.se eller 
019-21 10 00, så får du hjälp med ditt ärende. 
 

Mer information 

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter finns på kommunens 
hemsida, www.orebro.se. 

 

 

http://www.orebro.se/

