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(16-20 år) 

Meddelande om studieavbrott (16-20år)
LK 2537 utg 3 (november 2018) 

Eleven 
Förnamn Efternamn 

Gatuadress Postadress 

Telefon Personnummer 

Vårdnadshavare Vårdnadshavare 
Namn Namn 

Telefon Telefon 

Senaste verksamhet 
Verksamhet/Skola 

Började Slutade 

Kontaktperson Telefon 

Information kring avbrottet 
Vems initiativ till avbrottet 

Orsak till avbrottet 

Övrig information (kan även bifogas som bilaga) 

Kommunikation 
1. Ja, tack jag vill bli kontaktad 2. Nej, tack jag vill inte bli

kontaktad nu men återkom gärna 
3. Nej, tack jag vill inte bli

kontaktad 

Uppgiftslämnare 
Namn Telefon 

Verksamhet E-postadress

Elevens underskrift 
Ort och datum Namn 

Uppgiftslämnarens underskrift 
Ort och datum Namn 



Kommunala aktivitetsansvaret 

Meddelande om studieavbrott 
(16-20 år) 

Meddelande om studieavbrott (16-20 år)
LK 2537 utg 3 (november 2018) 

Rutinbeskrivning för blanketten 

• Denna blankett finns därför att elevens hemkommun har en skyldighet att löpande
hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt
men som inte har slutbetyg från gymnasieskolan och är under 20 år är sysselsatta
i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

• Blanketten avser de elever (16-20 år) som avbryter sina studier vid gymnasieskola
(gäller även Introduktionsprogram) i Linköpings kommun.

• Blanketten fylls i av rektor/ansvarig personal för den verksamhet eleven befinner
sig inom.

• Eleven bör delta eller vara informerad om att blanketten fylls i och var den skickas.

För frågor kontakta: Kommunala aktivitetsansvaret
013-20 74 78
kommunalaaktivitetsansvaret@linkoping.se

• Om du skickar med bilagor se till att de är märkta med elevens personnummer.

• Blanketten skickas till:

Kommunala aktivitetsansvaret
Att. Registrator bildningsnämnden
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR) 
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bildningsnämnden för administration och andra åtgärder 
som behövs för att handlägga ärendet. 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bildningsnämnden. 
Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på 
www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 
För frågor kontakta Bildningsnämnden enligt följande: bildningsnamnden@linkoping.se alt 
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping. 
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