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Anmälan om frånvarande elev - för skyddad elev 
Med skyddad elev avses elev med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering. 

Blanketten avser anmälan enligt 7 kap. 19 a § skollagen respektive 7 kap. 22 § skollagen. Anmälan ska göras av rektor.  

Anmälan skickas per brev till: 
Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, enheten för registratur, Stadshusgatan 2, 753 75 Uppsala 

Elevuppgifter: 
Förnamn Efternamn Personnummer 

Skola Förskoleklass/årskurs 
 

Folkbokföringskommun 

Skolans utredning av orsakerna till elevens frånvaro: 
Datum när skolans utredning inleddes Är eleven helt frånvarande (vid 

problematisk skolfrånvaro)? 
Om ja, från vilket datum har eleven varit helt frånvarande? 

 Ja   Nej

Beskriv hur frånvaron ser ut 

Elev som uteblivit helt (vid utlandsmisstanke/flytt till annan kommun t. ex. 
samhällsplacerad): 

Sista skoldag för eleven 

Elev som uteblivit helt: Beskriv vilken information skolan har 
Ni behöver ta reda på var eleven befinner sig, vem har lämnat informationen, på vilket sätt har informationen kommit 
till er kännedom, finns information om/när eleven väntas åter 

Anteckning 

Är elevens frånvaro kopplad till långvarig och allvarlig sjukdom eller olycksfall? 
Om ja, skolpliktsbevakningen kontaktar rektor. 

 Ja  Nej 
För somatiskt sjuka barn som inte ligger på sjukhus kan skolpliktsbevakningen behöva utreda barnets skolgång utifrån 
24 kap. 20–21 § § Undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. I yttersta fall, i vissa elevärenden kan det vara 
aktuellt med upphörande av skolplikt enligt 7 kap. 2 § skollagen. Även detta utreds av skolpliktsbevakningen. 

Datum  
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Är andra samhällsinstanser inkopplade (till exempel BUP, socialtjänst, 
habilitering)? 

 Ja  Nej 
7 kap. 21 § skollagen (2010:800) 

Anteckning 

Anser skolan att vårdnadshavares agerande har negativ påverkan på elevens 
skolgång? 

 Ja  Nej 

Om ja, beskriv på vilket sätt 
Anteckning 

Skola 
Rektor Telefonnummer E-postadress 

Annan kontaktperson på skolan Telefonnummer  E-postadress 
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