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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Dnr 

I skollagens 7 kap. 19a-23 §§ regleras ansvaret för att skolpliktens fullgörs, utredning av orsaker till frånvaro, 
samt anmälan till huvudman respektive hemkommun. 

Vårdnadshavare - ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. 
Hemkommunen - ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på 
något annat sätt får förskriven utbildning. 
Fristående skola - När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller det hos en sådan huvudman har 
inletts en utredning om elevens frånvaro enligt 19 a §, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommu-
nen. 

Kontaktuppgifter till berörd elev och skola 
Elevens namn Elevens personnummer 

Skola Klass 

Rektor Rektor telefonnummer 

Rektor e-postadress 

Ansvarig skolchef Skolchef telefonnummer 

Skolchef e-postadress 

Frånvaro 
Anmäld frånvaro i procent Oanmäld frånvaro i procent 

Vid sammanhängande period, ange datum Vid anmäld frånvaro, finns läkarintyg? 
 Ja  Nej 

Bakgrund 
Sammanfattning av elevens skolsituation (kunskapsresultat, social situation…) 

Kontakt med vårdnadshavare Datum för kontakter/möten 
 Ja  Nej 

Beskriv kortfattat vad som framkommit via telefon, e-post, brev eller möten 
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Ange datum för när utredning påbörjades 

 Utredning avslutad  Utredning ännu inte avslutad 
Vad har skolans utredning hittills visat om orsakerna till elevens frånvaro 

Vidtagna åtgärder 
Åtgärder som genomförts hittills 

Hur uppföljning har skett att åtgärder genomförts 

Resultat av åtgärderna 

Om kontakt skett med sociala myndigheter, ange vilka 

Om kontakt skett med andra myndigheter, ange vilka 

Planerade insatser 

Anmälare/kontaktperson 
Namn Befattning 

Telefonnummer E-postadress

Blanketten skickas till:  
barnochungdomsnamnden@linkoping.se 
alternativt 
Registrator Barn- och ungdomsnämnden 
Apotekaregatan 13C 
581 81 Linköping 

Blanketten diarieförs i W3D3 
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