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Inledning
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har
vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan
antingen ansöka om ledighet eller ansöka om att barnet ska få fullgöra
skolplikten på annat sätt. Dessa alternativ kan bara bli aktuella om eleven
fortfarande betraktas som bosatt i landet. Om en elev varaktigt vistas
utomlands upphör skolplikten. För bestämmelser kring ledighet, fullgörande av
skolplikt på annat sätt samt varaktig vistelse utomlands hänvisas till
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Rutin för bevakning av
skolplikt och rätt till utbildning.
https://linweb.linkoping.se/globalassets/utbildnings--ocharbetsmarknadsforvaltningen/utbildningskontoret/elevhalsa/ny-rutin-forbevakning-av-skolplikt-och-ratt-till-utbildning-.docx
Bedömning av varaktigt vistas utomlands
Av 7 kap. 2 § skollagen framgår att barn som är folkbokförda i Sverige men
som varaktigt vistas utomlands inte omfattas av skolplikt. För att någon ska
anses utflyttad enligt folkbokföringslagen krävs en utlandsvistelse på ett år
eller mer, 20 § folkbokföringslagen. Det är alltså klart att en varaktig vistelse
utomlands kan vara kortare än ett år, men vid bedömningen är det inte bara
vistelsens längd som ska beaktas utan samtliga omständigheter. När skolplikten
upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens
ansvar för att finansiera barnets utbildning.
Skolans författningar innehåller ingen definition av vad som avses med att
varaktigt vistas utomlands. Enligt vedertagen rättspraxis på det området anses
som stadigvarande vistelse i princip en sammanhängande tidsperiod på sex
månader eller mer (jfr RÅ 2008 ref. 16). Det finns även ett
domstolsavgöranden som kan ge viss vägledning.
I den dom från Kammarrätten i Stockholm den 22 februari 2002 mål nr 64222001var barnen folkbokförda i Sverige, men hade vistats utomlands
sammanhängande under tiden oktober 2000 – juni 2001. Familjen vistades i
Sverige under en tre-månaders period sommaren 2001. Därefter vistades
familjen återigen utomlands under en sjumånadersperiod. Barnen ansågs
varaktigt vistas utomlands, varför ingen skolplikt gällde för dem.
Det finns flera kommuner som tillämpar en gräns om sex månader när det
anses att eleven varaktigt vistas utomlands och att skolpliktsansvaret för
kommunen därmed upphör. Denna tolkning ansluter sig även Linköpings
kommun till.
Skolplikt upphör alltså i Linköpings kommun efter 6 månaders utlandsvistelse
eller om utlandsvistelse planeras vara mer än 6 månader. Eleven skrivs ut från
sin skola och garanteras inte plats på samma skola vid hemkomst. När eleven
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kommer tillbaka till Sverige har det samma rätt till utbildning som alla andra
elever. För studier utomlands beviljas inte kommunala medel.
Svenska utlandsskolor
Elever kan vid vistelse utomlands gå i Svenska utlandsskolor. Dessa är avsedda
för svenska barn som stadigvarande bor utomlands tillsammans med sin/sina
vårdnadshavare. Syftet är att erbjuda en undervisning som motsvarar den i
Sverige utifrån den svenska skolans styrdokument. Utbildningen motsvarar
förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan. De
svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för utbildning i
förskoleklass och i årskurserna 1-6. Det finns för närvarande 18 utlandsskolor
som får statsbidrag (se vidare Skolverkets hemsida för uppdaterad information
om svenska utlandsskolor).
Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift. Skolan informerar om avgiften.
Utlandsskolor finansierar undervisningen framför allt med avgifter och
statsbidrag. Bidraget går till skolan - inte till vårdnadshavarna – och skolan får
använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen.
Notera dock att i flera länder finns sk ”svenska skolor” som inte är berättigade
till statsbidrag och som inte står under statlig tillsyn. Exempelvis finns flera
skolor i Thailand som kallar sig för ”svensk skola”

3 (43)

Linköpings kommun

linkoping.se

