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En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att slutföra den högsta 
årskursen, även om skolplikten upphör dessförinnan. En elev i grundskolan, grundsärskolan 
eller specialskolan har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under 
ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för 
respektive skolform. (Skollagen 7 kap. 15-16 §§) 
 
Ansvarig för beslut är rektor för elev i kommunal skola i Vallentuna och 
utbildningschef för elev i fristående eller utomkommunal skola. 
 
Till grund för bedömningen ligger en beskrivning av hur eleven ligger till i förhållande till 
kunskapskraven i respektive ämne. 
 
Personuppgifter 

ELEVENS NAMN 

 
PERSONNUMMER 

 

POSTADRESS 

 
POSTNUMMER 

 
ORT 

 

NUVARANDE SKOLA                                                                      
                                                                                                    
                                                                                             

SÖKANDE SKOLA                                                                                                 ☐GRUNDSÄRSKOLA 
 
☐GRUNDSKOLA       
                                             

ÅRSKURS 

 

 
SKÄL FÖR ANSÖKAN 

 
 
 
 
 

 
Bilagor som ska bifogas ansökan. 

• Slutbetyg (grundskola) 
• Pedagogisk bedömning (grundsärskola) 
• Underskrivet yttrande från rektor på sökande skola 

 
Båda vårdnadshavares underskrift behövs vid delad vårdnad. 
 

ORT 

 
DATUM 
 

VÅRDNADSHAVARE 1, UNDERSKRIFT 

 
VÅRDNADSHAVARE 2, UNDERSKRIFT 

 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 
NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 

REKTOR UNDERSKRIFT REKTOR NAMNFÖRTYDLIGANDE 
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 SID 2/2 
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Hemkommunens beslut vid ansökan för elev i fristående skola/utomkommunal skola 
 
☐    Eleven har rätt att slutföra utbildningen 
 
☐    Eleven har inte rätt att slutföra utbildningen 
 

MOTIVERING TILL BESLUTET 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrift 

ORT OCH DATUM 

 
BEFATTNING 

 

NAMNTECKNING 

 
NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 

 

Överklagandehänvisning 

Om du inte är nöjd med detta beslut kan du överklaga det skriftligen till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. I överklagandet ska du ange vilket beslut det gäller (glöm inte uppge diarienummer), 
vilken förändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen 
med namn och namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer. 
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
du fick del av beslutet.  

 

Överklagandet ska skickas till: Förvaltningsrätten i Stockholms län  

115 76 Stockholm  

 
 
 
 
 
 
 
Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679  
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer 
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt 
de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om 
uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, 
en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig 
som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi 
behandlar om dig.  
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