Besvärshänvisning till Vårdnadshavare och till elev som fyllt 16 år

Att överklaga ett beslut
Om du är missnöjd med beslutet ger dig skollagen (2010:800, kapitel 28) möjlighet att överklaga beslutet till
Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att Du tog del av
beslutet.
Talerätt
Vårdnadshavaren och den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag.
Eleven har från 16 års ålder en självständig rätt att överklaga domar och beslut enligt skollagen. Om eleven har
fyllt 16 men inte 18 kommer i allmänhet både vårdnadshavare och eleven ha ställning som part. Både eleven och
vårdnadshavare har i sådana fall en egen rätt att överklaga ett beslut även om de skulle ha motstridiga
uppfattningar.
(2010:800, kapitel 29 )
Gör så här:
1. Sammanställ överklagan skriftligt
Ett beslut måste överklagas skriftligen och det måste innehålla:
1. personuppgifter på elev och vårdnadshavare (namn, personnummer, adress och telefonnummer)
2. vilket beslut som önskas överklagas
3. en text om vilken ändring du som vårdnadshavare begär och motivering därtill
4. intyg och/eller utlåtanden som du vill hänvisa till
5. namnunderskrift av båda vårdnadshavarna (om två vårdnadshavare finns)
6. texten ”Till Skolväsendets överklagandenämnd, Box 23069, 104 35 Stockholm”.
2. Skicka överklagan till BUN
Adressera och skicka dokumenten till:
Hylte kommun
Barn- och ungdomsnämnden
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk
Barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun tar emot överklagan och bedömer ifall överklagan kommit in i rätt
tid, dvs. inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Ifall överklagan har kommit in i rätt tid skickas dina
dokument vidare från barn- och ungdomsnämnden till Skolväsendets överklagandenämnd, som därefter påbörjar
hanteringen av din överklagan.
Handlingars Offentlighet och sekretess
Tänk gärna på att din överklagan och de övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna
handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas
genom sekretess.
Hos Skolväsendets överklagandenämnd gäller sekretess i ärenden för uppgift om enskilds personliga
förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.
Överklagandenämndens beslut i ärenden blir alltid offentliga så snart de expedierats.
Mer information finns på: http://www.overklagandenamnden.se/
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