Oroväckande frånvaro-

skolpliktsanmälan till hemkommun
7 kap. 20-23 §§ skollagen (2010:800)

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än
hemkommunen eller det hos en sådan huvudman har inletts en utredning om elevens frånvaro enligt
7 kap. 19 a §, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.
Vårdnadshavare - ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Hemkommunen - ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola eller grundsärskola
på något annat sätt får föreskriven utbildning.
Ansvaret för att skolplikten fullgörs regleras i 7 kap. 20-23 §§ skollagen (2010:800).

Kontaktuppgifter till berörd elev och skola
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Skola

Rektor

Telefonnummer till rektor

E-post till rektor

Frånvaro/ange omfattning

Ange anmäld frånvaro i procent och/eller dagar

Ange oanmäld frånvaro i procent och/eller dagar

Vid period, ange datum för frånvaron, från och med – till och med

Postadress
Sunne kommun
1. Lärande och utbildning
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunledning
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel

Internet
www.sunne.se
kommun@sunne.se

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr

Oroväckande frånvaro-

skolpliktsanmälan till hemkommun

Bakgrundsuppgifter
Kontakter med vårdnadshavare
Ja

Datum ___________

Telefon

E-post

Brev

Nej
Kontakter med elev och vårdnadshavare
Ja

Datum ___________

Nej
Har en utredning av elevens frånvaro inletts?
Ja

När? ____________

Nej
Har ärendet anmälts till socialtjänsten?
Ja

När? ____________

Nej

Anmälare/kontaktperson
För- och efternamn

Titel

Telefonnummer

Datum

För kommunala skolor gäller

Ifylld sammanställning och beslut skickas med post eller lämnas personligen till:
Sunne kommun
1.Lärande och utbildning
686 80 Sunne

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med
stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som
behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

