
 

 

 

    ANSÖKAN 
    om inledande av skolgång 
          ett år tidigare än vad som bestämts 
          ett år senare än vad som bestämts 
 
Inledande av utbildning vid annan tidpunkt: 
Ett barn, som enligt psykologisk och vid behov även medicinsk utredning har förutsättningar att klara av studierna, har rätt att inleda 
den grundläggande utbildningen ett år tidigare än vad som bestämts. Med stöd av sådan utredning kan en utbildningsanordnare också 
ge ett barn tillstånd att inleda den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts (27 § lagen om grundläggande 
utbildning). 

 

BARNETS PERSONUPPGIFTER 
Efternamn Alla förnamn Personbeteckning 

Gatuadress och postanstalt  

 
UPPGIFTER OM BARNETS VÅRDNADSHAVARE 
Efternamn Alla förnamn 

Gatuadress och postanstalt 

Telefon E-postadress 

Efternamn Alla förnamn 

Gatuadress och postanstalt 

Telefon E-postadress 

 
Som stöd för ansökan ska barnets vårdnadshavare visa upp en utredning över en psykologisk och vid behov även  
medicinsk undersökning av barnet. 
 
MOTIVERINGAR FÖR ANSÖKAN 

 

Bilaga 
      psykologs utlåtande                                     medicinsk utredning  

 
 
DATUM OCH UNDERSKRIFT 
Datum Vårdnadshavarens underskrift Namnförtydligande 

Datum Vårdnadshavarens underskrift Namnförtydligande 



 

 

 
27 § lagen om grundläggande utbildning: Inledande av utbildning vid annan 
tidpunkt 
 
Inledande av skolgång ett år tidigare än vad som bestämts 
 
Den grundläggande utbildningen kan inledas ett år tidigare än vad som bestäms om barnet enligt psykologisk och vid 
behov även medicinsk utredning har förutsättningar att klara av studierna. Då inleder barnet skolgången det år det fyller 
sex år. Undersökningarna som förutsätts för inledande av skolgången som sexåring genomförs privat och 
vårdnadshavarna står för kostnaderna. 
 
Inledande av skolgång ett år senare än vad som bestämts 
 
Ett barn kan inleda den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts om det på basis av psykologiska 
eller medicinska utredningar konstateras vara nödvändigt. Inledande av den grundläggande utbildningen ett år senare än 
vad som bestämts kan vara motiverat då barnet behöver ytterligare ett år tid för att lära sig det en skolelev behöver 
kunna. Skolpsykologerna utför undersökningarna som hänför sig till inledande av skolgången ett år senare än vad som 
bestämts. 
 
Ytterligare information om avvikande tidpunkt för inledande av skolgången ges av ledande skolpsykolog Johanna 
Lindeman, tfn 040 5791201. 
 
 
Blanketten återsänds undertecknad till adressen: 
 
Kyrkslätts kommun, bildningstjänster 
PB 20 (besöksadress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt) 
02401 Kyrkslätt 
 
 


