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SKICKAS TILL 
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

 
  

 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN  

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 VXL · FAX: 08-587 849 10 

BUF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

Enligt skollagen (7 kap § 22) ska kommunen se till att skolpliktiga elever fullgör sin 
skolgång i grundskolan eller särskola. 
  

Enligt Vallentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning ska rektor göra en 
skolpliktsanmälan till Vallentuna kommun (barn- och ungdomsförvaltningen) om 
en elevs frånvaro överstiger 30 %. Detta oavsett frånvarons orsaker och om 
frånvaron är anmäld eller oanmäld.  
 

ELEVENS NAMN 

 
PERSONNUMMER (10 SIFFROR) 
 

SKOLA 

 
KLASS 
 

 

OMFATTNING AV FRÅNVARON OCH NÄR DEN UPPMÄRKSAMMADES 

 

BESKRIV DE ÅTGÄRDER SOM HAR VIDTAGITS 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅRDNADSHAVARE UNDERRÄTTAD 

JA □  NEJ □ 
ANMÄLT TILL SOCIALTJÄNSTEN 

JA □  NEJ □ 
 HAR ELEVEN ÅTGÄRDSPROGRAM 

JA □  NEJ □ 

UTREDNING OM FRÅNVARONS ORSAKER HAR INLETTS 

JA □  NEJ □ 
 

BESKRIV PLANERADE ÅTGÄRDER 

 

DATUM REKTORS NAMN REKTORS UNDERSKRIFT 

 

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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