INFORMATION OM SKOLPLIKT OCH NÄRVARO
SKOLLAGEN KAP 7
SKOLPLIKT OCH RÄTT TILL UTBILDNING
SKOLPLIKT:
Enligt Skollagen 2010:800 7 kap 2 § har barn som bosatta i Sverige skolplikt.
Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning.
Skolpliktsbevakning är kommunens ansvar och innebär bevakning och att barnet faktiskt går i skolan

och inte bara är skolplacerad.
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.
Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det nionde skolåret.
För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört, upphör i
stället skolplikten ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år.
Tidigare upphörande
Om eleven före utgången av vårterminen det nionde skolåret uppnår de kunskapskrav som minst ska
uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten.
Frågan om skolpliktens upphörande prövas av hemkommunen.
Rätt att slutföra skolgången
En elev i grundskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen, även om skolplikten upphör
dessförinnan.
En elev i grundskolan 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.
Frågan om rätt att slutföra skolgången prövas av hemkommunen.
Uppflyttning
Vid slutet av läsåret ska varje elev flyttas till närmast högre årskurs, om inte något annat beslutas
med stöd av 5–7 §§ , nedan, 4 kap skolförordningen .
5 § Rektorn får besluta att en elev inte ska flyttas till närmast högre årskurs, om detta med hänsyn till
elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Innan rektorn fattar
beslut i en sådan fråga ska elevens vårdnadshavare få tillfälle att yttra sig.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket.
6 § Rektorn får på begäran av en elevs vårdnadshavare besluta att eleven får gå om en årskurs.
7 § Rektorn får besluta att en elev ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör
eller normalt ska tillhöra, om eleven har goda förutsättningar att delta i utbildningen i den högre
årskursen och elevens vårdnadshavare medger det.
NÄRVARO
En elev i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen,
om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Om en elev i grundskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se
till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.
Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.
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ANMÄLNINGSSKYLDIGHET VID FRÅNVARO
Om en elev på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan delta i den verksamhet som
anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska hindret snarast anmälas till skolenheten.
Rektorn får besluta hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras.
Vårdnadshavares ansvar
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Kommunens ansvar:
Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola fullgör sin skolgång.
Huvudmannens ansvar :
När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan giltig orsak är frånvarande i
betydande utsträckning från obligatoriska inslag, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta
till hemkommunen.
Om ovanstående finns att läsa i Skollagen 2010:800 7 kap och Skolförordningen 2011:185 4 kap.
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