
Hur söker vi ledigt från den ordinarie 
skolan i Sverige?

Idag är skollagen otydlig när det gäller tillfällig skolgång i svensk utlandsskola. 
Riksrevisionen fick uppdraget att genomföra en utredning och har därefter redovisat 
en rapport1 där det framgår att rektorer och huvudmän idag tolkar skollagen olika. 
Det kan innebära att familjer på en skola i en kommun kan beviljas ledighet, men inte 
nödvändigtvis en annan familj i en annan kommun.

För dig som önskar fullgöra skolgången tillfälligt på Svenska Skolan Estepona, finns två 
alternativ som är aktuella för att söka ledigt från den ordinarie skolan i Sverige.

Alternativ 1: Ansöka om ledigt.
Det första alternativet är att vårdnadshavare söker ledigt för sitt barn hos rektorn i den 
skola där barnet är inskrivet (SL 7 kap. 18§). De flesta skolor har en blankett som ska 
fyllas i. Vissa kommuner har en digital lösning. Komplettera gärna er ansökan med 
dokumentet “Svenska Skolan Estepona- Ett fullgott alternativ” 

Vem beslutar? 
Det är endast rektor som kan bevilja ledighet enligt skollagen och beslutet ska baseras 
på en samlad bedömning av den enskilda elevens individuella skolsituation, dvs det kan 
inte vara ett generellt policybeslut på skolan. Rektor kan inte delegera denna uppgift. 
Det är därmed endast rektor som kan bevilja eller avslå en ansökan om ledighet. 
Huvudman har inte rätt att fatta beslut om ledighet. 

Vad säger skollagen SL 7 kap 18 §. 
18 § En elev i en skolform som avses i 17 § (förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan) får beviljas kortare ledighet för enskilda 
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn 
beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om 
ledighet som avser längre tid än tio dagar.

1 Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn (RiR 2019:37)
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Alternativ 2: Ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt.
Det andra alternativet är att ansöka om att eleven önskar fullgöra skolplikten på annat 
sätt (SL 24 kap. 23–25 §§ skollagen). Dessa ärenden handlar oftast om att eleven deltar 
i skola i något annat land, men även andra alternativ till svensk skolgång förekommer. 
Komplettera gärna er ansökan med dokumentet “Svenska Skolan Estepona - Ett fullgott 
alternativ”. 

Vem beslutar? 
Det är hemkommunen som prövar och beslutar. 

Vad säger skollagen SL 24 kap. 23-25 § 
23 § Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som 
anges i denna lag. Medgivande ska lämnas om: 1. verksamheten framstår som ett 
fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter 
i denna lag, 2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 3. det finns 
synnerliga skäl. 24 § Medgivande enligt 23 § får lämnas för upp till ett år i sänder. Under 
dess giltighetstid ska det prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet ska återkallas, 
om det kan antas att förutsättningarna enligt 23 § inte längre finns. 
25 § Frågor enligt 23 och 24 §§ prövas av barnets hemkommun.

Överklaga 
Alla beslut kan överklagas och den som har fattat beslutet ska informera om hur en 
överklagan går till.


