
 

    

      

 

 
 

   
    

 

   
  

   

   

   

 

 

      

  

      

 

      

 

 

      

  

      

  

            

   

      

 

   

      

Blankett väsentligt för det svenska samhället 

Blankett för verksamhet som bedöms väsentlig 
för det svenska samhället 
Denna blankett utgör grund för en svensk utlandsskolas rätt till statsbidrag för en elev i 
svensk utbildning i utlandet. De uppgifter som efterfrågas grundar sig i 3 § förordning 
(1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. 

Blanketten ska fyllas i för de elever som har minst en vårdnadshavare som är svensk 
medborgare och där minst en av vårdnadshavarna vistas i utlandet på grund av 
verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället. 

Uppgifter som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. 

För mer information besök www.skolverket.se/statsbidrag. 

Eleven 

Förnamn* 

Efternamn* 

Födelsedatum* 

Elevens vårdnadshavare 

Förnamn* 

Efternamn* 

Födelsedatum* Medborgarskap* 

Medborgarskap annan vårdnadshavare* 

Söker till skola* 

* Dessa uppgifter är obligatoriska. 1 (2) 

http://www.skolverket.se/statsbidrag


 

    

      

 

       
  

 

      

            

      
     

 
 

 
 

   

      

  

  
 

Blankett väsentligt för det svenska samhället 

Verksamhet i utlandet som bedöms väsentlig för det 
svenska samhället 

Ange verksamheten* 

Ange beräknad  tidsomfattning  för verksamheten i   utlandet*  

Fr.o.m.  år,  månad*  T.o.m.  år,  månad*   

Beskriv verksamheten och ange på vilket sätt verksamheten är anledningen 
till att vårdnadshavaren vistas i utlandet* 

Verksamheten ska enligt 3 § förordningen vara väsentlig för det svenska samhället och 
vårdnadshavaren ska vistas i utlandet på grund av verksamheten. Verksamheten ska 
vara orsaken till att vårdnadshavaren måste vistas utomlands. Verksamheten behöver 
inte var etablerad utomlands, men den ska vara orsaken till att vårdnadshavaren fått en 
placering i utlandet. 

Ytterligare intyg ska bifogas* 

− Dokumentation som styrker det som anges i blanketten. (t.ex. kontrakt eller 
anställningsbevis). 

* Dessa uppgifter är obligatoriska. 2 (2) 
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