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Ansökan och beslut om 10:e skolår 
 
 
 

7 Kap. 15§ (Skollagen 2010:800)  
Ifylld blankett skickas till elevens nuvarande skola 
 
Elevuppgifter 
Elevens namn Personnummer 

Skola Nuvarande klass Dossiernummer (om sådant finns) 

Skäl till ansökan 
 

 
 
Underskrift från vårdnadshavare (om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift) 
Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 
Yttrande från mentor eller studie- och yrkesvägledare (Utredning av orsak och om eleven bedöms ha  
förmåga att fullfölja utbildningen under högst två år efter det att skolplikten har upphört) 
 

 
 
Beslut 

Beviljas    Avslås    
Eventuellt skäl till avslag 

Placeringen avser läsåret Skola och klass 

Datum 
 

Rektors namnteckning Namnförtydligande 
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Ansökan och beslut om 10:e skolår 
 

 
 
 
 

Viktig information om överklagande  
 
Om du som vårdnadshavare eller elev som fyllt 16 år inte är nöjd med detta beslut kan du överklaga det till 
Skolväsendets överklagandenämnd. I överklagandet ska du ange vilken förändring du vill ha. Det är också bra  
om du anger varför du anser att beslutets ska ändras.  
 
Överklagandet ska vara ställt till Barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun och ska ha kommit in till   
barn- och utbildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Överklaganden som kommer 
in därefter behandlas inte.  
 
Om du överklagat inom rätt tid kommer ditt överklagande att skickas vidare från Barn- och 
utbildningsförvaltningen till Skolväsendets överklagandenämnd tillsammans med kopia på det överklagade 
beslutet, de handlingar som legat till grund för beslutet och ett yttrande från Barn- och utbildningsförvaltningen 
av det överklagade beslutet.  
 
Om Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att beslutet kan ändras utifrån ditt önskemål får du information 
om det. Överklagandet går då inte vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. 

 
 
 

 
 
 
 

Fyll i blanketten och skicka till:  
Barn-och utbildningsförvaltningen  
Expeditionen 
Olofsgatan 9  
341 83 Ljungby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om personuppgiftsbehandling 
Med stöd av Art. 6 1 c, e dataskyddsförordningen EU (2016/679), Skollagen (2010:800) 
7 Kap. 2§ inhämtar Barn- och utbildningsnämnden personuppgifter för hantering av 
inkomna handlingar och myndighetsutövning. För att kunna behandla din ansökan 
kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem eller 
register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller 
dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå 
in på www.ljungby.se/dataskyddsforordningen . 

http://www.ljungby.se/dataskyddsforordningen
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