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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se   

 

Myndighetsenheten- Ansökan om skolgång efter skolpliktens upphörande 
Rätt att slutföra skolgången enligt 7 kap. 15 § skollagen (2010:800) 
Enligt 7 kap. 15 § har en elev i grundskolan eller grundsärskolan rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen 
under ytterligare två år, om eleven inte nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform. 

 

Barnets personuppgifter 
För- och efternamn Personnummer (12 siffror) 

  
Nuvarande skola 

 
 

Vårdnadshavares uppgifter 
Vårdnadshavare 1 (för- och efternamn) Hemtelefon/mobilnummer 

  
Bostadsadress Postnummer och ort 

  
 

Vårdnadshavare 2 (för- och efternamn) Hemtelefon/mobilnummer 

  

Bostadsadress Postnummer och ort 

  

Underskrifter 
Vårdnadshavare 1 Datum (ÅÅ-MM-DD) Vårdnadshavare 2 Datum (ÅÅ-MM-DD) 

    

 

Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna skriva under blanketten 
   

Jag/vi önskar placering på 
Val 1 

 
Val 2 

 
Val 3 

 
 

Information 
Jag/vi godkänner att kontakt får tas med nuvarande skola 

Ja  Nej  

 
Kontaktperson på nuvarande skola (för- och efternamn) Befattning Telefon 
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Till ansökan ska bifogas: 
Skriftlig bedömning enligt 10 kap. 22 § skollagen (2010:800)  

 
Jag/vi tillåter att nödvändiga uppgifter meddelas/lämnas till berörd skola Ja  Nej   

 

Fyll i blanketten, underteckna och skicka per post till: 

Uppsala kommun 
Utbildningsförvaltningen 
Att: registrator 
753 75 Uppsala 

Begäran ska vara Myndighetsenheten tillhanda senast 30 juni det år ansökan avser 

Vid frågor kontakta  
Helena Lindahl, E-post: helena.lindahl2@uppsala.se · Telefon: 018-727 32 07 
 

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av utbildningsnämnden i enlighet med 
Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är för att pröva ansökan. Uppgifterna kan också komma att användas till statistik. Behandlingen grundar sig på de rättsliga 
grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen (1990:782). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina 
rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 
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