Ansökan om rätt att slutföra skolgång
Av 7 kap. 15 § skollagen (2010:800) framgår bl.a. att en elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att
slutföra den högsta årskursen även om skolplikten upphör dessförinnan.
En elev i en sådan skola 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.
I Haninge kommun är det verksamhetschefen för grundskolan som enligt delegation fattar beslut om rätten att slutföra
skolgången efter skolpliktens upphörande för elever i fristående skolor och för elever som går i en skola i en annan kommun.
I Haninge kommun är det grundskolechef som enligt delegation fattar beslutet för elever i fristående skolverksamheter samt
elever som går i andra kommunala skolor än i Haninge kommuns skolor.

Elev
Förnamn och efternamn

Personnummer

Skola

Klass

Adress

Postnummer

Betyg bifogas

Ort

Rektors utlåtande

Underskrift
Om eleven fyllt 16 år ska denne skriva under. Vårdnadshavararnas underskrifter behövs då inte.
Ort och datum

Namnteckning, elev

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning, vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning, vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Haninge kommun (verksamhetschef grundskola), Utbildningsförvaltningen, 136 81 Haninge

Beviljas

Avslås (Eleven har nått upp till de kunskaper som minst ska uppnås och uppfyller därför inte
förutsättningarna för att slutföra skolgången)

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, verksamhetschef grundskola

Namnförtydligande

UBF117 2020-05-05 /AH

Beslutet är fattat med stöd av grund- och förskolenämndens delegationsordning, punkt 7.7. Anmäls till nämndens
nästkommande sammanträde.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning (behandling är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i
arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid.
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på
haninge.se/personuppgifter.

