
HELSINGFORS STAD 
Fostran och utbildning 
Grundläggande utbildning 

ANMÄLAN OM ÖVERGÅNG TILL 
HEMUNDERVISNING  
(Läropliktslagen 2 § och 9 § samt lagen om grundläggande 
utbildning 26 §) 

Sekretessbelagt (OffL. 24 § 1 mom. 32 punkten) 

VÅRDNADSHAVAREN FYLLER I 

Den läropliktiges efternamn och alla förnamn Personbeteckning Klass 

Adress, postnummer och -ort 

Vårdnadshavarens efternamn och alla förnamn Telefonnummer 

Adress, postnummer och -ort E-postadress

Vårdnadshavarens efternamn och alla förnamn Telefonnummer 

Adress, postnummer och -ort E-postadress

Den läropliktige övergår till hemundervisning från och med, datum Dem som ger hemundervisning, ifall annan än vårdnadshavaren 

I egenskap av vårdnadshavare/laglig företrädare känner jag till 2 § och 9 § i läropliktslagen samt 26 § i lagen om grundläggande utbildning *) 

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande        Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande  

Datum Datum

NÄRSKOLAN FYLLER I 

Skolans förslag till övervakande lärare 

Lärarens kontaktuppgifter 

Anmälan mottagen, datum Rektorns underskrift och namnförtydligande 

Skolan sänder blanketten ifylld till: 
Svenska servicehelheten vid fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad/förvaltningsassistenten, PB 51300, 
00099 Helsingfors stad 

*) Läropliktslagen 2 §: Barn som har sin vanliga vistelseort i Finland är läropliktiga. Enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) börjar 
läroplikten det läsår då barnet fyller sju år. Läroplikten upphör när den läropliktige fyller 18 år eller när den läropliktige före det med godkänt resultat 
har avlagt en sådan examen som avses i lagen om studentexamen (502/2019) eller lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller en motsvarande 
utbildning på Åland eller utländsk utbildning.  

Läropliktslagen 9 §: Den läropliktiges vårdnadshavare ska se till att den läropliktige fullgör läroplikten. 

Lagen om grundläggande utbildning 26 §: Läropliktiga ska delta i grundläggande utbildning som ordnas med stöd av denna lag eller annars 
förvärva kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. Den grundläggande utbildningen avslutas när den grundläggande 
utbildningens lärokurs har slutförts eller senast när skolarbetet under läsåret slutar det kalenderår då eleven fyller 17 år.
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