
Utbildningsförvaltningen    
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och styrning 

Ansökan om att slutföra den 
högsta årskursen, även om 

skolplikten upphör dessförinnan 
För elever som läser efter 
grundsärskolans läroplan 

Skollagen (2010:800) 

7 kap. 15 §: 
En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen, även om skolplikten 
upphör dessförinnan. 
En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har också 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. En elev i grundsärskolan har under denna tid rätt till minst 800 timmars undervisning utöver den  
i 11 kap. 7 § första stycket garanterade undervisningstiden, om eleven inte dessförinnan uppnått kunskapskraven. 

16 §: 

Frågan om rätt att slutföra skolgången enligt 15 § prövas av hemkommunen. 

Rätt att slutföra skolgång efter skolpliktens upphörande: 

Eleven har läst efter ämnen: 
Eleven har inte nått upp till minst betyg E men bedöms ha förutsättningar till detta. 

 Bifoga betyg 

Eleven har läst efter ämnesområden: 
Eleven har inte fått den garanterade undervisningstiden på grund av långvarig sjukdom. 

 Bifoga läkarintyg 

Motivering till att slutföra den högsta årskursen även om skolplikten har upphört. 
(Bifoga eventuell relevant dokumentation)  

Sänd in blanketten till: 
Utbildningsförvaltningen, Registrator, 
Att: Ansökan om att slutföra den högsta årskursen, 
Box 22049, 104 22 Stockholm 

Elevens namn Elevens personnummer 

Skola  Inriktning ämnen 
 Inriktning ämnesområden 

Årskurs 

Postadress 

Ansvarig chef, namnförtydligande och titel Telefonnummer 

E-post 

Datum för sammanställande av utredning 
Ansvarig chef, signatur 
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Personuppgifterna kommer att behandlas 
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Information om behandlingen lämnas av 
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