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Ansökan om uppskjuten skolplikt

Enligt Skollagen börjar skolplikten gälla höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år.
Om det finns särskilda skäl kan barnet börja skolan ett år senare, det vill säga höstterminen
det kalenderår barnet fyller sju år. Vårdnadshavare som önskar att deras barn börjar skolan
vid sju års ålder ska ansöka om uppskjuten skolplikt.
Uppgifter
Barnets för- och efternamn

Barnets personnummer

Adress

Postnummer, ort

Namn på barnets nuvarande förskola

Underskrifter
Datum och ort
Vårdnadshavares/god mans underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

E-postadress för bekräftelse på att kommunen mottagit ansökan

För elever inom grundsärskolans elevkrets
Önskar skolstart i förskoleklass efter en eventuell uppskjuten skolplikt
Önskar skolstart i grundsärskolan åk 1 efter en eventuell uppskjuten skolplikt

Till ansökan bifogas:
•

version: 2018-07-12

•

Vårdnadshavares förklaring av särskilda skäl (exempelvis att barnet nyligen anlänt till
Sverige, har en funktionsnedsättning eller sjukdom)
Eventuella åtgärdsprogram eller andra handlingar som styrker de särskilda skäl som
åberopas i ansökan.

Postadress
Utbildningskontoret
Verksamhetschef grundskola
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Besöksadress
S.t Persgatan 95

Telefon
011-15 00 00

E-post
utbildningskontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Information om ansökan

Grundskola
Det måste föreligga särskilda skäl för att ett barn ska beviljas uppskjuten skolplikt. Som
särskilda skäl kan nämnas att barnet nyligen anlänt till Sverige, har en funktionsnedsättning
eller sjukdom.
Beslutet kan överklagas och en överklagandehänvisning bifogas beslutet vid ett eventuellt
avslag på ansökan. Om ansökan beviljas kommer barnet att erbjudas förskola.
Grundsärskola
Vid en ansökan om uppskjuten skolplikt gör huvudmannen en bedömning av barnets särskilda
skäl för en uppskjuten skolplikt. Som särskilda skäl kan nämnas att barnet har en
utvecklingsstörning. Bedömningen genomförs av samma instanser som genom utredningar
kommit fram till att barnet är berättigat till grundsärskola.
En elev som tillhör grundsärskolans elevkrets får gå direkt från förskola till grundsärskola vid
sjuårsålder. Det krävs då ett tidigare beslut om uppskjuten skolplikt. Vårdnadshavare avgör
om barnet, när det är 7 år, ska börja förskoleklass eller i grundsärskolans årskurs 1. 1
Beslutet kan överklagas och en överklagandehänvisning bifogas beslutet vid ett eventuellt
avslag på ansökan. Om ansökan beviljas kommer barnet att erbjudas förskola.
Ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
Verksamhetschef grundskola
601 81 Norrköping

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan nämnd. Vi kan komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dessa uppgifter till
ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Norrköpings kommun. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss
på utbildningskontoret@norrkoping.se. Vissa uppgifter kan kommunen enligt lag inte ändra eller radera och vissa dokument,
skickas vid gallring till Norrköpings Stadsarkiv.
Du når kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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Norrköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och dina vårdnadshavare (om du är under 18 år),
så som namn, modersmål (vid undervisning i ämnet), personnummer, adress, ålder, telefonnummer, e-postadress. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna följa bestämmelserna som reglerar din skolgång och skolplikten. Vi tillämpar vid var tid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet verksamhetens
dokumenthanteringsplan.

