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Registrering i Extens och rätt till utbildning  för barn/elever med TF nummer 
 

1. EU medborgare 

 EU medborgare som arbetar, studerar eller har egna medel för sin försörjning har 

uppehållsrätt i landet och behöver inte ansöka om uppehållstillstånd hos 

migrationsverket. Huvudmannen behöver inte kontrollera att det finns grund för 

uppehållsrätt utan det räcker att det har gjorts troligt att vistelsen i landet avser att 

vara stadigvarande, dvs. minst ett år.  

 EU medborgare som är familjemedlem till en EU medborgare som har uppehållsrätt 

i landet har automatiskt uppehållsrätt utan anmälan till migrationsverket.  

Se migrationsverkets hemsida angående definition av familjemedlem. 

Rätt till förskola och fritidshem (enligt kommunens riktlinjer), förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux/sfi. 

Extens: Ange EU, hemland samt inskrivningsdatum.   

 

2.  Icke EU medborgare  

 Icke EU medborgare som flyttar till Sverige för exempelvis arbete eller studier ska 

uppvisa uppehållstillstånd.  

 Icke EU medborgare som flyttar till en svensk medborgare eller en EU medborgare 

med uppehållsrätt i landet, ska uppvisa uppehållstillstånd  eller uppehållskort. 

 Icke EU medborgare som flyttar till en icke EU medborgare som har 

uppehållstillstånd, t ex arbetstillstånd, ska uppvisa uppehållstillstånd. Se 

migrationsverkets hemsida angående definition av familjemedlem. 

 

Rätt till förskola, fritidshem (enligt kommunens riktlinjer), förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning/sfi.  

Diplomater har inte rätt till förskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

Extens: Ange hemland, status, t ex diplomat, familjemedlem samt inskrivningsdatum. 

Uppehållskort eller uppehållstillstånd ska uppvisas (undantag nordiska medborgare som inte 

behöver uppehållstillstånd för att vistas i landet). 

 

3. Asylsökande, inklusive ensamkommande ungdomar 

Rätt till   

- Allmän förskola från 3 år  

Om vårdnadshavaren har ett LMA kort med arbetstillstånd har de rätt till förskola från ett års 

ålder och fritidshem enligt kommunens riktlinjer, dvs. efter omsorgsbehov  (LMA kort för arbete 

ska uppvisas).  

 



 

 

- Förskoleklass, grundskola, grundsärskola   

- Gymnasieskola, gymnasiesärskola före 18 års ålder 

Ej rätt till fritidshem, komvux/sfi  

Extens: Ange asylsökande, LMA nummer samt inskrivningsdatum. Giltigt LMA kort ska uppvisas. 

 

4. Kvotflyktingar utan fullständigt personnummer (TF) 

Kvotflyktingar tillhör gruppen nyanlända med kommunplacering som har uppehållstillstånd och ska 

folkbokföras i kommunen. Ibland kan folkbokföringen dröja vilket med följden att eleven har ett TF 

nummer vilket dock inte påverkar rätten till utbildning. 

Rätt till förskola, fritidshem (enligt kommunens riktlinjer) förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux/sfi. 

Extens: Ange kvotflykting samt inskrivningsdatum.  

 

5. ”Papperslösa” - personer som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller 

författning  

Avser endast personer som har varit asylsökande och har fått avslag på ansökan om 

uppehållstillstånd men håller sig undan verkställighet.  

Rätt till   

- Allmän förskola, från 3 år  

- Förskoleklass, grundskola, grundsärskola   

- Gymnasieskola, gymnasiesärskola före 18 års ålder 

Ej rätt till fritidshem, komvux/sfi  

Extens: Registreras som personer med skyddade personuppgifter. Ta kontakt med 

utbildningsförvaltningen för registrering med skyddad identitet i Extens. 

 

 

 

 

 

 

 

Källhänvisning/lagrum : Skollagen 29 kap 2,3 §§, Migrationsverket, Kommunens riktlinjer för förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidshem 


