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Skolplikt
Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning.
Huvudregeln är att skolplikten inträder det år barnet fyller sex år och till och
med utgången av vårterminen det tionde skolåret efter det att barnet börjat
fullgöra sin skolplikt.
Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att barnet
måste delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har
annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i 7 kap. skollagen (2010:800).
Om särskilda skäl föreligger börjar skolplikten att gälla det år barnet fyller sju år.
Uppskjuten skolplikt prövas alltid av hemkommunen efter ansökan från barnets
vårdnadshavare.
Ansvaret för fullgörandet av skolplikten är tredelad mellan vårdnadshavare,
hemkommun och huvudman.
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun har i egenskap av
hemkommun ansvar för att alla skolpliktiga elever, som är folkbokförda i
Tyresö kommun, har en skolplacering. Hemkommunen har också ett
övergripande ansvar för skolpliktsbevakningen, det vill säga att bevaka att
eleverna faktiskt går i skolan och fullgör skolplikten.
Ansvaret innebär att barn- och utbildningsnämnden behöver ha vetskap om att
samtliga skolpliktiga elever som är folkbokförda eller som stadigvarande vistas i
kommunen får sin lagstadgade skolgång tillgodosedd.
Reglering
•
•
•

7 kap. skollagen(2010:800) om skolplikt och rätt till utbildning
4 kap. 8 § skolförordningen (2011:185) om anmälningsskyldighet vid
frånvaro
Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och
åtgärda frånvaro i skolan, Skolverkets allmänna råd, SKOLFS 2012:34

Arbetet med skolpliktsbevakning måste göras skyndsamt eftersom vi har ett
långtgående ansvar för att elever folkbokförda i Tyresö kommun genomför sin
grundskola
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Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden ska hållas uppdaterad om frånvaron i kommunen och ta del av
statistik över frånvaron minst en gång per år. Om det förekommer hög frånvaro
i en speciell skola eller klass bör nämnden även få ta del av den informationen.
Nämnden bör även vara insatt i vilka insatser som görs från förvaltning och
verksamhet för att komma tillrätta med hög frånvaro. Nämnden kan besluta om
ett föreläggande med vite till vårdnadshavarna om de inte fullgjort sin skyldighet
att se till att barnet fullgör skolplikten.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsuppgifter gällande skolplikt utförs av barn- och utbildningsförvaltningen
centralt. I enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är
det delegerat till ansvarig handläggare att bevaka skolplikten. Förvaltningen
använder ett system för elevregister, där samtliga skolpliktiga elever, som är
folkbokförda i Tyresö kommun, ska vara registrerade på en grundskola inom
eller utom kommunen.
För att ha tillgång till aktuell information om vilka som är folkbokförda i Tyresö
kommun samkörs registret med folkbokföringen hos Skatteverket per
automatik minst en gång i veckan. Även skolpliktiga elever som inte är
folkbokförda i Tyresö kommun, men som går i någon av Tyresö kommuns
skolor, finns registrerade i elevregistret.
Bevakning av elever med skyddade personuppgifter utförs också av centralt
placerad handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Verksamheten – skolan
Skolan ska hålla skolpliktiga elevers frånvaro under uppsikt och agera om
skolpliktigt elev har hög frånvaro eller uteblir helt från skolan. Skolan ska
dagligen, genom utsedd person, till exempel lärare, registrera frånvaroanmälan i
Vklass. Rektor kan när som helst besluta om en frånvaroutredning enligt 7 kap.
19a § skollagen. I arbetsgången anges vissa gränser, vad som ska göras vid olika
procentsatsers frånvaro. Dessa gränser ska ses som bortre gränser för när en
skola senast ska agera. Om vårdnadshavarna inte fullgör sina skyldigheter
avseende skolplikten är rektor skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten.
Se vidare ”Arbetsgång vid frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor”.
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https://www.tyreso.se/intranat/startsida/organisation/barnutbildningsforvaltningen/styrdokument-och-riktlinjer-bou/problematiskskolfranvaro.html
När en elev byter skola ska verksamheten efterfråga var eleven ska börja och
meddela detta till förvaltningen via epost: support-bou@tyreso.se.
Om elev med skyddade personuppgifter slutar i skolan ska verksamheten
meddela barn- och utbildningsförvaltningen efter kontakt med
vårdnadshavarna.

Elever med skyddade personuppgifter
Barn- och utbildningsförvaltningen centralt har bevakning över elever som
endast är registrerade med personuppgifter i elevregistret och elever som är
kvarskrivna i Tyresö. Om skolpliktigt elever saknar angiven skolplacering ska
kontakt tas via de kontaktvägar som finns registrerade och/eller i
folkbokföringen. Om inga kontaktvägar finns registrerade ska
förmedlingsuppdrag skickas till vårdnadshavare via Skatteverket.
Det är viktigt för verksamheten (lärare, assistenter, rektor med flera) att ha
kunskap om vem/vilka som är vårdnadshavare. Det är endast elevens
vårdnadshavare som ska kontaktas när det gäller skolplikt. Alla kontaktförsök
ska ske med försiktighet för att inte röja uppgifter för obehöriga.
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Skolpliktsanmälan
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att
frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.
Skolpliktsanmälan finns som e-tjänst.
https://www.tyreso.se/intranat/startsida/organisation/barnutbildningsforvaltningen/administration-och-rutiner/skolpliktsbevakning.html
Skolpliktshandläggaren och representant från centrala barn-och elevhälsan
stämmer av inkomna skolpliktsanmälningar. Bedömning görs om skolans
insatser varit tillräckliga eller om ytterligare åtgärder är nödvändiga.
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