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skolplikt och skolpliktsbevakning

Dokumentets syfte
Riktlinjen ska tydliggöra hemkommunens, det vill säga utbildningsnämndens,
ansvar i bestämmelser som rör skolplikt och skolpliktsbevakning. Riktlinjen ska
ge vägledning för hur bestämmelser i skollagen tolkas och tillämpas i Nacka.

Dokumentet gäller för
Skolpliktiga elever folkbokförda i Nacka.

Beslut om skolplikt
Av utbildningsnämndens delegationsordning framgår vem som är delegerad att
fatta beslut gällande skolplikt i Nacka kommun. I riktlinjen benämns delegater
som utbildningsenheten.

Skolplikt och rätt till utbildning
Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Alla barn som är
folkbokförda i Nacka kommun ska ha en skolplacering. Utbildningsnämnden har
alltid ett ansvar för en skolpliktig elevs rätt till utbildning.

Uppskjuten skolplikt
Om det finns särskilda skäl kan ett barn få sin skolplikt uppskjuten.
Utbildningsenheten kan efter begäran av vårdnadshavare besluta att barnet får
börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju
år.
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Skolpliktens förlängning
Om en elev inte har gått ut högsta årskursen när skolplikten upphör kan eleven få
sin skolplikt förlängd. Utbildningsenheten prövar skolpliktens förlängning när det
gäller fristående huvudmän i Nacka kommun och det är rektor som ansöker.
Prövning och beslut för kommunala skolor i Nacka kommun görs av rektor och
beslutet ska dokumenteras enligt gemensam rutin.

Skolpliktens tidigare upphörande
När en elev har uppnått alla kunskapskrav före den högsta årskursen kan
skolplikten upphöra. Det är utbildningsenheten som prövar om skolplikten ska
upphöra när det gäller fristående huvudmän i Nacka kommun. Prövning och
beslut för kommunala skolor i Nacka kommun görs av rektor och beslutet ska
dokumenteras enligt gemensam rutin.

Rätt att slutföra skolgången
En elev har rätt att slutföra sin skolgång när elevens skolplikt har upphört och
eleven inte har nått upp till kunskapskraven. Utbildningsenheten prövar om en
elev har rätt att slutföra sin utbildning, gå om, under ytterligare två år. Det avser
fristående huvudmän i Nacka kommun. Prövning och beslut för kommunala
skolor i Nacka kommun görs av rektor och beslutet ska dokumenteras enligt
gemensam rutin.

Fullgörande av skolplikten på annat sätt
En elev får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt av
utbildningsenheten om:
1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som
annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,
2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
3. det finns synnerliga skäl.
Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna
för beslutet inte längre finns.

Skolpliktens upphörande och varaktig vistelse utomlands
Skolplikten upphör för barn i de fall familjen flyttar utomlands permanent och
inte längre är folkbokförd i landet.
Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i Nacka
men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I dessa
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fall ansöker vårdnadshavaren till utbildningsenheten som gör en prövning av
ansökan.

Skolgång utomlands
Om barn folkbokfört i Nacka kommun ska gå i en svensk skola utomlands som
är berättigad till statsbidrag ska vårdnadshavare göra ett byte av skola i Nacka24.
I de fall barnet inte ska gå i en godkänd svenska skola utomlands så ska
vårdnadshavare söka fullgörande av skolplikt på annat sätt, se tidigare rubrik.

Skolgång utomlands med skolpeng
Barn och ungdomar som är folkbokförda i kommunen kan i vissa fall ta med
skolpengen utomlands och få studera i ett annat land under högst ett läsår.
Vårdnadshavare kan ansöka om skolpeng utomlands och utbildningsenheten
prövar och beslutar när de särskilda reglerna är uppfyllda.


Skolpengen utomlands kan högst beviljas till en summa som motsvarar
den aktuella skolpengen i Nacka och omfatta minst sex månader. Om
utlandsskolans kostnader är lägre än Nackas skolpeng utbetalas det lägre
beloppet.



Ersättning utbetalas endast till skola utomlands som står under tillsyn av
Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.



Ersättning utbetalas inte om skolan får statsbidrag för eleven.



Utbildningen måste kunna tillgodoräknas istället för den utbildning som
eleven skulle ha fått om eleven gått i skola i Sverige.



Om eleven avbryter utbildningen eller har omfattande frånvaro betalas
ersättningen tillbaka.



För grundskoleelever gäller att minst en av elevens vårdnadshavare ska
vara med barnet utomlands.



Nacka kommun förbehåller sig rätten att avbryta ersättning för skolgång
utomlands om svensk lagstiftning skulle ändras så att skolpeng utomlands
inte längre kan utbetalas.
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Skolpengen avslås om avsikten med folkbokföring i Nacka bedöms vara att
finansiera sin skola utomlands.

Upprepad eller längre frånvaro
Utbildningsenheten ansvarar som företrädare för hemkommunen för att
skolpliktiga elever folkbokförda i Nacka kommun har en skolplacering och
bevakar att eleverna går i skolan.
Om en elev har upprepad och längre frånvaro ska rektor se till att frånvaron
skyndsamt utreds och anmäla till huvudmannen.
När huvudmannen fått en anmälan från rektor om en elevs frånvaro ska
huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till elevens hemkommun.
Utbildningsenheten tar emot uppgifter i två steg:
1. När rektor inleder en utredning om elevens frånvaro
2. När utredningen är slutförd och insatser påbörjade
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin
skolplikt.

Samordnade insatser
Utbildningsenheten ska vid behov samordna insatser med samhällsorgan,
organisationer eller andra som berörs om en elev har upprepad eller längre
frånvaro. Vid anmälan om upprepad eller längre frånvaro till utbildningsenheten
ställs frågor om skolan är i behov av samordnande insatser. Samordnade insatser
kan avse kontakt med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri,
ungdomsmottagning, barn- och ungdomshabilitering, polis med mera.

Föreläggande
Vårdnadshavare har skyldighet att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om en
skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens
vårdnadshavare inte har fullgjort sin skyldighet, får utbildningsnämnden förelägga
elevens vårdnadshavare. Ett föreläggande får förenas med vite.
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Innan ett föreläggande ska rektor och huvudman ha gjort en gedigen utredning
med perspektiv på pedagogiken, det sociala, psykologiska och det medicinska. De
ska ha uttömt alla sina möjligheter att:
1. Motivera eleven att gå i skolan
2. Trygga elevens närvaro i skolan
3. Samverka med vårdnadshavare för att hitta en lösning
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