
 

 ANMÄLAN OM VISTELSE I UTLANDET 

- Grundskola 1 (2) 

 

 

 
Bildningsförvaltningen  

 

Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen   www.katrineholm.se   Senast uppdaterad: 2020-03-02 

 

Av 7 kap. 2 § skollagen), andra stycket (2010:800) framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt.  

Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands.  
 

Elevuppgifter 

Förnamn Efternamn 

  

Personnummer Telefon bostad/mobil 

  

Adress Postnummer Ort 

   

 

Skolenhet 

Namn  Klass 

   

Har eleven fritidshemsplats?      Ja       Nej Om  ja, avslutas platsen en månad efter det att anmälan gjorts. 

 

Anmälan avser period: 
Från och med datum Till och med datum 

 Flytten är permanent (utflytt)    

Beskriv utförligt syftet med utlandsvistelsen 
 

  Barnet saknar skolplacering 

 

Vårdnadshavare 1 

Förnamn Efternamn 

   

E-post Telefon bostad/mobil Personnummer 
   

 

Vårdnadshavare 2 

Förnamn Efternamn 

   

E-post Telefon bostad/mobil Personnummer 
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Övrig information 

Ange eventuell övrig information 
 

Att bifoga din ansökan 
För att Katrineholms kommun ska kunna pröva om barnet varaktigt vistas utomlands, behöver du skicka med intyg 

eller liknande handlingar, exempelvis: 

 hyres- /bostadskontrakt 

 resehandlingar  

 anställningskontrakt i utlandet 

 intyg på skolplacering i utlandet 

 övrigt. 

 

Anmäla fortsatt utlandsvistelse 

Om Katrineholms kommun bedömer att barnet vistas varaktigt i utlandet och därför inte omfattas av svensk skolplikt, 

har hemkommunen ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokfört i landet. Därför behöver 

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna minst en gång per termin skicka in uppgifter om den eventuellt fortsatta 

vistelsen i utlandet. 

 

Information till Skatteverket och Försäkringskassan 

Information om barnets utlandsvistelse kommer att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan. 

 

Underskrift vårdnadshavare: Båda vårdnadshavarna måste skriva under vid gemensam vårdnad 

 Ort och datum  Ort och datum 

Underskrift, vårdnadshavare 1  Underskrift, vårdnadshavare 2 

 Namnförtydligande, vårdnadshavare 1  Namnförtydligande, vårdnadshavare 2 

  

 
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på https://www.katrineholm.se/personuppgifter 

 

 

 

Skicka blanketten till: 

Bildningsförvaltningen 

Drottninggatan 19 

641 80 Katrineholm 
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