
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFONNUMMER E-POST OCH WEBBPLATS
Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 0340-880 00 fgn@varberg.se 
Förskole- och grundskoleförvaltningen www.varberg.se 
432 80 Varberg 

En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra 
utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska 
uppnås för respektive skolform (7 kap. 15 § andra stycket skollagen). 

Enligt 7 kap. 16 § skollagen prövas frågan av hemkommunen. 

Beslut om rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år för elev i 
fristående skola eller i skola i annan kommun är delegerat till grundskolechef.  

Uppgifter 
Elev för- och efternamn Personnummer (10 siffror) 

Skola Klass 

Rektor Telefonnummer till rektor 

Eleven och vårdnadshavares inställning till att slutföra utbildningen under ytterligare två år: 

Rektors bedömning gällande om eleven nått upp till de kunskapskrav som ska uppnås: 

Beslut om rätt att slutföra skolgången enligt 7 kap. 15 § andra stycket skollagen 
Beslut 

Motivering till beslut  

Datum 

Rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen 
under ytterligare två år för elev hos en annan huvudman 



POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFONNUMMER E-POST OCH WEBBPLATS 
Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 0340-880 00 fgn@varberg.se 
Förskole- och grundskoleförvaltningen   www.varberg.se 
432 80 Varberg    

  

  

Underskrift grundskolechef 
Ort och datum 
 

Namnteckning grundskolechef 
 

Namnförtydligande 
 

Förskole- och grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av de personuppgifter du samtycker till via 
denna blankett. Har du frågor kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta förskole- och 
grundskolenämnden via e-post fgn@varberg.se. Information om hur kommunen hanterar personuppgifter finns på 
www.varberg.se/personuppgifter. 
 
Blanketten ska skickas per post till: Förskole- och grundskoleförvaltningen, 43280 Varberg 
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