
Ansökan om befrielse från skyldig-
heten att delta i obligatoriska inslag i 
undervisningen  
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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den 

Ansökan skickas till Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred 
Vid frågor ring: 0495-24 04 51, 24 04 62 eller 24 04 52 

En elev i grundskolan eller grundsärskolan får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias 
från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl.  
Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår.  
Rektorn beslutar om befrielse. (Skollagen kap. 7 § 19) 

Elev 
Elevens namn Personnummer 

Skola Klass/årskurs 

Befrielse önskas fr.o.m. Befrielse önskas t.o.m. 

Ämne/ämnen eller moment samt dagar och klockslag som ansökan gäller 

Skäl för ansökan 

Vårdnadshavares underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Båda vårdnadshavarna måste skriva under 

Beslut 

  Beviljas 
Vilka inslag i undervisningen är eleven befriad från 

 Avslås 

Motivering till beslutet 

Underskrift
Datum Befattning 

Rektor 
Namnteckning Namnförtydligande 
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Hur man överklagar 

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska 
dock skickas eller lämnas till den beslutsfattare som har tagit beslutet.  

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslu-
tet. Har ni överklagat i rätt tid kommer överklagandet att skickas vidare till Förvaltningsrätten 
om inte beslutet innan dess har ändrats av beslutsfattaren så som ni begär.  

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring ni begär och varför ni anser 
att beslutet ska ändras. 

Skrivelsen ska innehålla namn, personnummer och era kontaktuppgifter. 

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
barn.utbildning@hultsfred.se 
0495-24 00 00 

Uppgifterna registreras i vårt skoladministrativa system. Ändamålet är att kunna behandla och 
besluta om din ansökan om befrielse från skyldigheten att delta i obligatoriska inslag i under-
visningen.  

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna bedriva ut-
bildningen vilket är en uppgift av allmänt intresse utifrån skolförfattningarna.  

Uppgifterna bevaras i elevens akt. 

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktig-
heter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte 
är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
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