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Utkom från trycket
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beslutade den 17 mars 2021.
Skolverket föreskriver följande med stöd av 13 § förordningen (2020:833)
om skolenhetsregister.

Inledande bestämmelse
1 § Enligt 2 § förordningen (2020:833) om skolenhetsregister ska Statens
skolverk föra ett allmänt skolenhetsregister.
2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som
huvudmän inom skolväsendet ska lämna för att skolenhetsregistret ska inne
hålla de uppgifter som anges i 8 § förordningen (2020:833) om skolenhets
registret.

Uppgifter som ska lämnas
3 § För varje skolenhet ska huvudmannen lämna uppgift om
– skolenhetens namn,
– skolenhetens besöksadress,
– skolenhetens utdelningsadress,
– skolenhetens leveransadress,
– skolenhetens telefonnummer,
– skolenhetens e-postadress,
– skolenhetens webbadress,
– skolans namn,
– huvudmannens organisationsnummer,
– huvudmannens namn,
– rektors namn,
– skolenheten är aktiv, planerad, vilande eller har upphört,
– skolform eller skolformer som finns vid skolenheten,
– årskurser för skolenheter med grundskola, grundsärskola, specialskola
eller sameskola,
– program för skolenheter med gymnasieskola eller gymnasiesärskola,
– del av skolform för skolenheter med kommunal vuxenutbildning,
– inriktningen för fristående skolenheter,
– huruvida skolenheten är en internationell skola,
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– huruvida skolenheten är en fristående skolenhet med sådant begränsat
mottagande för vissa elever som avses i 9 kap. 17 § första stycket andra
meningen, 10 kap. 35 § första stycket andra meningen, 11 kap. 34 § första
stycket andra meningen eller 15 kap. 33 § första stycket andra meningen skol
lagen (2010:800), eller är en motsvarande skolenhet med offentlig huvudman,
– huruvida skolenheten bedriver sådan utbildning eller sådan särskild
undervisning som avses i 24 kap. 16–19 §§ skollagen, och
– huruvida huvudmannen tillhandahåller fritidshemsverksamhet.

När uppgifter senast ska lämnas
4 § Uppgifterna som avses i 2 § ska lämnas till Skolverket senast den 14 juni
beträffande uppgifter som avser kommande läsår.
Om den 14 juni är en lördag eller söndag ska uppgifterna i stället lämnas
senast närmaste föregående fredag.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2021.
På Skolverkets vägnar
PETER FREDRIKSSON
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