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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i skolförordningen (2011:185) 

Utfärdad den 1 december 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185) 
dels att 4 kap. 5 § ska upphöra att gälla, 
dels att 4 kap. 4 och 6 §§ och 6 kap. 17 § ska ha följande lydelse. 

4 kap. 
4 §1    Läsåret efter förskoleklassen ska varje elev fortsätta skolgången i 
grundskolan, om inte något annat beslutas med stöd av 7 kap. 5, 6 eller 7 § 
skollagen (2010:800) eller 6 § första stycket. 

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska varje 
elev vid slutet av läsåret flyttas till närmast högre årskurs, om inte något 
annat beslutas med stöd av 7 kap. 11 c § skollagen eller 7 §. 

6 §2    I förskoleklassen får rektorn på begäran av en elevs vårdnadshavare 
besluta att eleven får gå i förskoleklassen ytterligare ett läsår, om det finns 
särskilda skäl för det. 

6 kap. 
17 §3    Ett avgångsintyg ska utfärdas 

1. om en elev avgår från utbildningen hos en huvudman utan att slutbetyg
utfärdas, eller 

2. om en elev i sameskolan avgår från utbildningen innan eleven har gått
ut årskurs 6. 

Intyget ska innehålla uppgifter om 
1. den årskurs som eleven slutat i,
2. tiden för avgången,
3. de ämnen som eleven undervisats i,
4. i förekommande fall senaste betyg i ämnen,
5. antal timmar undervisningstid som eleven erbjudits, och
6. om det fattats beslut om att eleven ska gå om en årskurs.
Rektorn ska utfärda avgångsintyget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 

1 Senaste lydelse 2017:1116. 
2 Senaste lydelse 2017:1116. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
3 Senaste lydelse 2011:506. 
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