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Skolplikt vid studier utomlands 
Alla barn har rätt till utbildning. Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt 

från det året barnet fyller sex år och under hela tiden i grundskolan. Det betyder bland 

annat att vårdnadshavare ska se till att barnen kommer till skolan. 

Huvudregeln är att alla skolpliktiga barn ska vara i skolan. Eleverna ska vara i skolan 

och delta i undervisningen, om det inte finns giltiga skäl. Giltigt skäl kan exempelvis 

vara att eleven är sjuk eller har fått beviljad ledighet. 

Läs mer om ledighet på Skolverkets webbplats. 

 

Om ni vill att ert barn ska gå i skola utomlands 

Huvudregeln är att barnen som har skolplikt ska gå i skolan i Sverige. Men ibland kan 

det vara nödvändigt att barnen går i skolan utomlands en tid.  

Då kan ni ansöka om att barnet får fullgöra sin skolplikt på annat sätt. Ansökan görs då 

via etjänsten. Det är ovanligt att ett barn får fullgöra skolplikten på annat sätt och 

kraven är mycket höga. 

 

För att fullgöra skolplikten på annat sätt krävs: 

1. Skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den 

svenska grundskolan 

Utbildningen ska ge eleven kunskaper och färdigheter som motsvarar målen i 

den svenska grundskolan. Den ska även väsentligen motsvara grundskolans 

läroplan. 

Läs mer på Skolverkets hemsida. 

 

2. Det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands 

Det betyder att utbildningsavdelningen ska kunna följa upp barnens närvaro 

och  kunskaper i skolan. 

 

3. Det finns synnerliga skäl för att få fortsätta ha skolplikt utomlands 

Synnerliga skäl innebär att det måste finnas starka skäl till att ditt barn inte kan 

stanna i Sverige för att gå i skolan. 

 

Ett synnerligt skäl kan vara att det är nödvändigt för en eller båda 

vårdnadshavarna att arbeta eller studera  utomlands och att barnet måste följa 

med. Arbetet eller studierna ska vara på uppdrag av arbetsgivare och du ska 

kunna styrka detta genom intyg från arbetsgivare eller skola. Det är inte ett 

synnerligt skäl om du väljer att arbeta utomlands för att du har möjlighet till 

distansarbete. 

 

Vellinge kommun gör alltid individuella bedömningar utifrån ansökningarna om att 

fullgöra skolplikten på annat sätt. Om ni åker utomlands en längre tid kan inte 

kommunen garantera att eleven kan komma tillbaka till samma klass. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan
https://utbildningsguiden.skolverket.se/grundskolan/om-grundskoleutbildning/svensk-skola-utomlands#h-Olikaformeravsvenskutbildningiutlandet
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Om ni ska vara utomlands en längre tid dvs ett år eller mer ska ni ansöka om 

skolpliktens upphörande. Då skrivs barnet ut från den svenska skolan. 

Om ni planerar en längre resa dvs längre än ett år ska detta meddelas på Skatteverkets 

webbplats. 

 

 

 

 

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/flyttfolkbokforing/faqfolkbokforing/jagskaflyttautomlandsskajagandraminfolkbokforing.5.64a656d113f4c7597011222.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/flyttfolkbokforing/faqfolkbokforing/jagskaflyttautomlandsskajagandraminfolkbokforing.5.64a656d113f4c7597011222.html

