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    Skickas till: 
    Laxå kommun 
    Barn- och utbildningsenheten
    695 80 Laxå 
 
 
 
 
 
Hur man överklagar 
 
Är du missnöjd med rektors beslut kan du skriva och överklaga det hos Skolväsendets 
överklagandenämnd. 
 
Ett överklagande måste ske skriftligt 

• ange tydligt att det är ett överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd 
• vilket beslut du överklagar 
• vem beslutet berör 
• vilken ändring i beslutet du vill ha 
• båda vårdnadshavarana ska skriva under 

 
 
OBS! Det du skriver ska skickas in i original (inte via e-post eller fax) till 
 
Laxå kommun 
Barn- och utbildningsenheten     
695 80 Laxå 
 
Överklagandet ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet, annars kan ditt överklagande inte prövas av Överklagandenämnden. 
 
Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar, kan du vända dig till barn- och 
utbildningsenheten.  
 
Se även kommunens hemsida: http://www.laxa.se/barnochutbildning/overklaganavbeslut 
 
 
 
 
 
 
 



Överklagan av rektors beslut 
hos Skolväsendets överklagandenämnd 

 Laxå kommun Postgatan 2–4 695 80 Laxå Tel 0584-47 31 00 Fax 0584-107 41 kommun@laxa.se www.laxa.se

w
w

w
.la

xa
.se

Vilka beslut kan överklagas? 
FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA 

Beslut om 

Bestämmelse 

i skollagen 

Åtgärdsprogram 3 kap. 9 § 

Anpassad studiegång 3 kap. 12 § 

Skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

 9 kap. 15 § 2 st. 
10 kap. 30 § 2 st 
11 kap. 29 § 2 st 

Mottagande i särskolan 7 kap. 5 § 

Mottagande i specialskolan 7 kap. 6 § 

Uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § 2 st. 

Skolpliktens upphörande 7 kap. 14 § 

Placering i viss skola med hänsyn till andra elevers trygghet och 
studiero (grundskolan) 

10 kap. 30 § 2 st. 
11 kap. 29 § 2 st. 

Åtgärder för elever som inte bor hemma (grundskolan) 
10 kap. 29 § 3 st. 
13 kap. 16 § 2 st. 

Mottagande av elev från annan kommun (grundskolan, 
förskoleklass, grundsärskola) 

 9 kap. 13 § 
10 kap. 25 § 
11 kap. 25 § 

Åtgärder för elever som inte bor hemma (specialskolan) 12 kap. 25 § 2 st. 

Skolpliktens förlängning(specialskolan) 7 kap. 13 § 

Mottagande i sameskolan 7 kap. 7 § 
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Beslut om 

Bestämmelse 

i skollagen 

Särskild undervisningsgrupp (grundskolan) 3 kap. 11 § 

Enskild undervisning 3 kap. 11 § 

  

GYMNASIESKOLA 

Beslut om 

Bestämmelse i 

skollagen 

Åtgärdsprogram 3 kap. 9 § 

Mottagande och behörighet till nationella 
program i gymnasieskolan 16 kap. 36 § 

Mottagande och behörighet till 
programinriktat individuellt val eller 
yrkesintroduktion 17 kap. 14 § 

Antagning till Rh-anpassad utbildning i 
gymnasieskolan 15 kap. 38 § 

Tillhörighet till målgruppen för 
gymnasiesärskolan 18 kap. 5 eller 7 § 

Mottagande i första hand till 
gymnasiesärskola 19 kap. 29 § 1 st. 

  

VUXENUTBILDNING 

Beslut om 

Bestämmelse i 

skollagen 

Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning 20 kap. 21 § 3 st. 
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Beslut om 

Bestämmelse i 

skollagen 

Upphörande av kommunal vuxenutbildning 20 kap. 9 § 2 st. 

Att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning 20 kap. 9 § 3 st. 

Mottagande till grundläggande vuxenutbildning 
20 kap. 13 § 
20 kap. 14 § 2 st 

Mottagande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap. 22 § 

Mottagande till särvux (särskolans vuxenutbildning) 21 kap. 7 § 3 st. 

Upphörande av särvux 21 kap. 9 § 2 st. 

Att på nytt bereda särvux 21 kap. 9 § 3 st. 

Mottagande till sfi (svenska för invandrare) 22 kap. 15 § 

Upphörande av sfi 22 kap. 16 § 2 st. 

Att på nytt bereda sfi 22 kap. 17 § 

Rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som 
avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 29 kap. 2 § 2 st. 3 p. 

 
 
Skollagen (2010:800)  
1985 års skollag  
 
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND  
Postadress: Box 23069 
104 35 Stockholm.  
Besöksadress: Sveavägen 159.  
Telefon: 08-729 77 60. Fax: 08-58 60 80 09. 
E-post: overklagandenamnden@overklagandenamnden.se  


