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Ansökan om skolgång efter skolpliktens upphörande 

Enligt 7 kap. 15 § skollagen 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. 

Ansökan skickas till:  Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, Myndighetsenheten, 753 75 Uppsala 

Ansökan ska vara Myndighetsenheten tillhanda senast 30 juni det år som ansökan avser. 

Personuppgifter 
Elevens förnamn Elevens efternamn Personnummer 

                  
Adress Postnummer Ort 

                  
Nuvarande skola 

      

Vårdnadshavare 1 
Förnamn Efternamn Telefonnummer dagtid 

                  
Adress Postnummer Ort 

                  

Vårdnadshavare 2 
Förnamn Efternamn Telefonnummer dagtid 

                  
Adress Postnummer Ort 

                  

Önskar placering på 
1 2 3 

                  

Kontaktperson på nuvarande skola 
Namn Befattning Telefon 

                  
Jag/vi godkänner att kontakt får tas med nuvarande skola 

 Ja  Nej 

Till ansökan ska bifogas 

För grundskola:   Skriftlig bedömning enligt 10 kap. 22 § skollagen. 

För grundsärskola:  Studieomdöme enligt 11 kap 17 § skollagen 

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

 Ja  Nej 
Ort och datum Vårdnadshavare 1 

       

Ort och datum Vårdnadshavare 2 

      
 

 

 

 

 



Ansökan om skolgång efter skolpliktens upphörande Sida 2 (2) 

 

20
19

-0
3-

01
 

 

Behandling av personuppgifter 
Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Den rättsliga grunden för 

behandlingen är myndighetsutövning. Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 

personuppgifter. 

Dina uppgifter kan komma att lämnas till personuppgiftsbiträden till kommunen eller lämnas ut i enlighet med 

offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlagen (1990:782).  

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss genom ett registerutdrag. Du har även rätt att 

begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Observera att rätten till radering innehåller flera begränsningar. 

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot behandlingen helt. 

För klagomål på vår personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till Datainspektionen. 

Nå dataskyddsombudet genom att maila: dataskyddsombud@uppsala.se. 

Läs mer på www.uppsala.se/gdpr. 
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