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Rutiner för överklagan av rektorsbeslut 

 

1.   När rektor har fattat ett beslut ska den som berörs av beslutet underrättas. Om det 

är ett beslut som går att överklaga (se s.2) är vi skyldiga att skicka med 

upplysningar om hur beslutet överklagas och till vilken överprövande instans 

överklagan ska ställas. 
 

 
2.   Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar vi det vidare, tillsammans med 

samtliga handlingar och förvaltningens eget yttrande, till den överprövande 

instansen. Handlingarna bör överlämnas till överprövande instans inom en vecka. 
 

 
I vårt yttrande ska vi ta ställning till vad som står i överklagandet och om vi står 

fast vid beslutet. Om vi inte står fast vid vårt beslut – se under punkt 3. Det är 

viktigt att vi bemöter vad som står i överklagandet och tar ställning till yrkanden 

om sådana framförs. 
 

 
Bedömer vi att överklagandet har kommit in försent fattar vi ett beslut om att 

avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som 

själva grundbeslutet. 

 
3.   I vissa fall kan vi ändra beslutet som vi har meddelat, om det är uppenbart oriktigt 

på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning under förutsättning 

att det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild 

part (FvL 27§). Då behöver vi inte skicka vidare överklagandet till någon 

överprövande instans. 
 

 
 

För mer information se: Förvaltningsrätten Jönköping:  

http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se/Navigation/Amnesnavigation/Forvaltni

ngsratt/Att-overklaga/Att-overklaga/ 
 

 

Skolväsendets överklagandenämnd: 

https://www.overklagandenamnden.se/ 
 

 

Skollagen: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-
2010800_sfs-2010-800 

 

Förvaltningslagen: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forvaltningslag-1986223_sfs-1986-223 
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Beslut av rektorn 

 

 
Överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

 

 
Avstängning 28 kap, 9§, 1 punkten De beslut som överklagas finns i 5 kap 

14§, 17§ tredje stycket eller 19§ tredje 

stycket. 
 

 

Befrielse från skyldighet att delta i 

obligatoriska inslag i undervisningen 

28 kap. 9§, 2 punkten 

De beslut som överklagas finns i 7 kap 

19§. 

 

 
 
 
 

Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 
 

 

Åtgärdsprogram 28 kap, 16§, 1 

punkten 

De beslut som överklagas finns i 3 kap 

9§. 

 

 

Särskild undervisningsgrupp eller 

enskild undervisning 28 kap, 16§, 3 

punkten 

De beslut som överklagas finns i 3 kap 

11§. 

 

 

Anpassad studiegång 28 kap. 16§, 3 

punkten 

De beslut som överklagas finns i 3 kap 

12§. 


