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Rätten att fullfölja utbildningen – Skollagen kap. 17 

15 § En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan 
som gällde när utbildningen inleddes och den individuella studieplanen, eller på ett annat introduktionsprogram enligt huvudmannens 
utbildningsplan och en ny individuell studieplan. 

En elev som flyttar till en annan kommun har rätt att fullfölja utbildningen på ett påbörjat introduktionsprogram eller på ett annat 

introduktionsprogram hos den nya hemkommunen enligt den nya kommunala huvudmannens utbildningsplan och en ny individuell 

studieplan. Under de förutsättningar som anges i 29 och 30 §§ har eleven rätt att fullfölja utbildningen hos en huvudman för en fristående 
gymnasieskola enligt den huvudmannens utbildningsplan och en ny individuell studieplan. 

Om en elev har medgett att den individuella studieplanen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen. 

Rätten att fullfölja utbildningen gäller även efter ett studieuppehåll på högst ett år för studier utomlands. 

Lag (2018:749). 
 

Elevuppgifter 

Elevens personnummer 

 

Elevens för- och efternamn 

 

Elevens telefonnummer 

 

Elevens privata e-postadress 

 

Elevens skola 

 

Elevens klass/utbildning 

 
 

Ansökan avser läsåret:  

 
 

Bakgrund 

Orsak till förlängd studiegång, t ex sjukdom, diagnos, frånvaro eller annat. Skolans tidigare åtgärder.  

 

 

 

 
 

Mål 

Beskrivning av målet med studierna 

 

 

 

 

 
 

Underskrift elev 

Ort och datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 



SKOLANS BESLUT 

□ Skolan anser att eleven ska fortsätta utbildningen och gå ett fjärde år.  

□ Skolan anser INTE att eleven ska fortsätta utbildningen. 

 

SKOLANS MOTIVERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift rektor 

Ort och datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Information  
 
Hur man överklagar beslut  
 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriva till Skolväsendets överklagandenämnd och överklaga.  
 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.  
 
Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/utskott, paragraf i protokollet eller beslutsfattare. 
Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Underteckna skrivelsen med 
datum och underskrift samt uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.  
 
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om du behöver hjälp eller mer information om hur man överklagar, kan du vända dig till 
handläggaren/beslutsfattaren.  
 
Besvärshandlingen ska ha kommit in till Östra Göinge kommun inom tre veckor från den dag då du fick del av 
beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.  
 
Har ditt överklagande inkommit i rätt tid, kommer handläggaren/beslutsfattaren att ompröva beslutet:  
- om beslutet inte ändras på det sätt du vill kommer överklagandet, tillsammans med yttrande från 
handläggaren/beslutsfattaren, att skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd  
- om beslutet ändras på det sätt du vill kommer överklagandet, tillsammans med det nya omprövade beslutet, 
att skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd 
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