
   Information 
 
 
 
 

    Version: 2022-02-03 
 

Falkenbergs kommun 

311 80 Falkenberg 

Kontaktcenter: 0346-88 60 00 

Fax: 0346-133 40 

E-post: kontaktcenter@falkenberg.se 

kommun.falkenberg.se 

 

 

Så fungerar skolplikt om ditt barn ska åka utomlands 

Ibland finns det tillfällen då du vill åka utomlands med ditt barn under en tid. Det kan till 

exempel vara en lång semesterresa, eller att du som vårdnadshavare arbetar utomlands. I 

andra fall kan det vara så att du och din familj vill besöka ert hemland under en längre tid. I 

detta informationsdokument kan du läsa om vilka möjligheter till finns för ett barn som har 

skolplikt att åka utomlands.  

Skolplikt 
Alla barn som bor i och är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de 

fyller sex år. Att ditt barn har skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste 

se till att barnet kommer till skolan. 

Rätt till utbildning 
Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt 

barn har rätt till gratis utbildning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i svensk skola. 

Rätten till utbildning är en skyddad rättighet enligt regeringsformen, skollagen och 

barnkonventionen. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att se till att alla barn med 

skolplikt som bor i Falkenberg får den utbildning de har rätt till. 

Närvaroplikt 
Alla barn som går i skolan har närvaroplikt. Det betyder att ditt barn ska gå i skolan och delta 

i undervisningen, så länge det inte finns giltiga skäl för frånvaro. Exempel på giltiga skäl för 

att vara frånvarande från skolan är om ditt barn är sjuk eller har fått beviljad ledighet. 

Regler för ledighet gäller inte för längre utlandsvistelser 
Det är ingen rättighet för barn med skolplikt att vara lediga från skolan. Huvudregeln är att 

eleverna ska vara i skolan. Läs mer om ledighet på Skolverkets webbplats. 

Rektorn på en skola, eller någon personal som hen har utsett, kan bevilja kortare ledighet för 

ditt barn, som längst 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas av rektorn om hen bedömer att det 

finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl betyder att det måste finnas en mycket stark anledning 

för barnet att få vara ledig från skolan. En semesterresa med familjen är vanligtvis inte ett 

synnerligt skäl för att få ledighet. 

Rektorn kan inte bevilja ledigheter månadsvis. Därför gäller inte reglerna för ledighet för 

längre utlandsvistelser. 

Så gör du för att ansöka om ledighet 
Fråga efter en blankett på ditt barns skola eller gå in på kommun.falkenberg.se, fyll i ansökan 

och lämna den till en medarbetare på skolan. 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan
https://kommun.falkenberg.se/digitalatjanster/digitalatjanster.4.56a354d716053bbaf4d88d31.html?c=skola
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Skolplikt och längre vistelse utomlands 
Som grundregel har ditt barn skolplikt i Sverige tills något annat beslutas. Beslut kan ske 

genom ändrad folkbokföring eller att barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att en 

förändring kring skolplikten kan göras. Om du vill att ditt barn ska åka utomlands under en 

längre period kan skolplikten för ditt barn ta slut. Om barnet ska vara utomlands längre tid än 

ett år är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla det till Skatteverket. Du hittar en blankett 

för detta på Skatteverkets webbplats. 

Anmäl längre vistelse utomlands  
När du planerar att ditt barn ska vistas utomlands under en längre period än vad som ryms 

inom vanlig ledighet behöver du anmäla det till oss. Genom att du skickar in blanketten 

anmälan om längre vistelse utomlands startar vi ett ärende kring er utlandsvistelse. Fråga efter 

en blankett på ditt barns skola eller gå in på kommun.falkenberg.se, fyll i ansökan och lämna 

den till en medarbetare på skolan. Tänk på att lämna in blanketten minst tre månader innan 

vistelsen utomlands. 

Ingen skolplikt om barnet går i skola utomlands längre än sex månader 
I Falkenbergs kommun gäller oftast att ditt barn har skolplikt om hen är utomlands kortare tid 

än sex månader av sitt läsår. Om barnet går i skola utomlands under längre tid än sex månader 

kan vi i vissa fall besluta att skolplikten upphör. Då behöver du som vårdnadshavare visa 

genom ett intyg eller motsvarande att ditt barn går i skola. Det är viktigt att du skickar in en 

anmälan till oss tre månader innan vistelsen utomlands, så att vi kan bedöma om barnet 

fortsätter ha skolplikt eller inte. Om vi inte får in en anmälan med intyg från mottagande skola 

kommer vi behöva kontakta er tills vi får in en anmälan. När vi har fattat beslut om att 

skolplikten upphör kommer vi att meddela dig om det. Tills ett beslut är fattat har ditt barn 

skolplikt. 

Ingen skolplikt vid skolgång i land där barnet har medborgarskap 
Om ditt barn har flera medborgarskap, det vill säga om eleven även är medborgare i något 

annat land än Sverige, gäller andra regler för utlandsvistelser. Du som vårdnadshavare har då 

rätt att själv välja i vilket av länderna ditt barn ska få sin utbildning. Barnet kan vara 

medborgare i Sverige och samtidigt gå i skolan i det andra landet som barnet har 

medborgarskap i. Vi behöver liksom vid andra utlandsvistelser ett intyg från mottagande 

skola. Blanketten anmälan om längre utlandsvistelse ska användas. 

 
Detta händer om ditt barn inte längre har skolplikt 
När ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige tillhör barnet inte längre sin nuvarande skola. 

Om ditt barn kommer tillbaka till Sverige har hen som vanligt skolplikt och rätt till utbildning. 

Vi kan dock inte garantera att det blir i samma skola eller åldersgrupp. 

Detta händer om ditt barn fortsätter ha skolplikt 
Om vi bedömer att ditt barn fortsatt har skolplikt är du som vårdnadshavare skyldig att se till 

att barnet fullgör skolplikten. Detta kan ske genom att du ansöka om att ditt barn fullgör 

skolplikten på annat sätt än i skolan i Sverige. Om ansökan beviljas fullgör barnet skolplikten. 

Annars behöver du se till att barnet kommer till skolan och fortsätter sin skolgång i Sverige. 

 

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttautomlands.4.18e1b10334ebe8bc80001591.html
https://kommun.falkenberg.se/digitalatjanster/digitalatjanster.4.56a354d716053bbaf4d88d31.html?c=skola
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Skolplikt på annat sätt – exempelvis skolgång utomlands 
Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skolan i Sverige. Men ibland kan det vara nödvändigt att 

barnet går i skolan utomlands under en tid. Under vissa speciella förutsättningar kan vi bevilja 

att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands. Du behöver då ansöka om att ditt 

barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt än att gå i skola i Sverige. Det är 

förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen som bedömer om ditt barn får 

fullgöra skolplikten på annat sätt eller inte. För att vi ska hinna ta beslut om din ansökan 

behöver du lämna den till oss minst sju veckor innan skolgången utomlands ska börja. 

Det här krävs för att ditt barn ska få göra sin skolplikt utomlands 
Det är höga krav för att ditt barn ska få lov att fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i 

Sverige. Det är mycket ovanligt att ett barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt. För att vi 

ska bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt krävs tre saker: 

1. Skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan 

Vi bedömer alltid varje skola individuellt. Bedömning om skolan i utlandet är ett fullgott 

alternativ till utbildningen i den svenska skolan eller ej görs utifrån följande faktorer: 

 

• Skolan följer den svenska läroplanen 

• Skolan har kursplanerna i svensk grundskola som utgångspunkt i utbildningen 

 

Exempel på skolor i utlandet som barn- och utbildningsförvaltningen bedömer är fullgoda 

alternativ är Svenska utlandsskolor som följs upp och utvärderas av Skolverket och som 

Skolinspektionen utövar tillsyn över. Det är vanligtvis inte tillräckligt att du som 

vårdnadshavare själv undervisar barnet med stöd från ditt barns tidigare skola i Sverige. 

 

2. Det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands 

Att det går att få insyn i skolan betyder att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna 

följa upp ditt barns kunskaper i skolan. Det är också viktigt att vi får veta om ditt barn är 

närvarande i undervisningen. 

 

3. Det finns synnerliga skäl för att få fortsätta att ha skolplikt utomlands 

Vi gör alltid en individuell bedömning för att avgöra om det finns synnerliga skäl. 

Synnerliga skäl innebär att det måste finnas ett mycket starkt skäl till att ditt barn inte kan 

stanna i Sverige för att gå i skolan. 

 

Exempel på ett synnerligt skäl är att det är nödvändigt för dig som vårdnadshavare att 

arbeta eller studera utomlands och barnet måste följa med. Tänk då på att arbetet eller 

studierna ska vara på uppdrag av arbetsgivare och att du ska kunna styrka detta genom till 

exempel intyg från arbetsgivare. Att du själv väljer att studera eller arbeta utomlands till 

exempel på distans är inte ett synnerligt skäl. 

Så gör du för att ansöka om att ditt barn ska få göra sin skolplikt utomlands 

Fråga efter en blankett på ditt barns skola eller gå in på kommun.falkenberg.se, fyll i ansökan 

och lämna den till en medarbetare på skolan. Blanketten heter ansökan om skolplikt på annat 

sätt. Tänk på att lämna ansökan till oss minst sju veckor innan skolgången utomlands.  

https://utbildningsguiden.skolverket.se/grundskolan/om-grundskoleutbildning/svensk-skola-utomlands#h-Olikaformeravsvenskutbildningiutlandet
https://kommun.falkenberg.se/digitalatjanster/digitalatjanster.4.56a354d716053bbaf4d88d31.html?c=skola

