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Riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala
studier utomlands
Det finns möjlighet för elev att ta med sig skolpeng för gymnasiala studier
utomlands om följande kriterier är uppfyllda:
1. Elev och minst en vårdnadshavare är folkbokförd i Varbergs kommun
under hela studietiden utomlands.
2. Eleven är inskriven vid och har avslutat ett år på
samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller
naturvetenskapliga programmet.
3. Studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska
skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader.
4. Ersättning utges maximalt för två terminer enligt den svenska skollagens
bestämmelser om lärotider eller max 12 månader.
5. Ersättning utges endast för sådan utbildning som helt ersätter utbildningen
i Sverige enligt svensk läroplan. Ersättning utgår således inte för sådan
utbildning som måste genomgås även vid svensk skola efter återkomsten.
6. Ersättning utges endast till svensk utlandsskola/ svensk sektion vid
nationell alt. internationell skola, som är godkänd av Skolinspektionen
eller till gymnasieskola som erbjuder International Baccalaureate och är
auktoriserad av stiftelsen International Baccalaureate. För att ta med sig
skolpengen till annan skola än dessa måste eleven kunna styrka via
Universitets- och högskolerådet (UHR) att utbildningen ger behörighet för
studier vid svensk högskola/universitet. Det slutgiltiga beslutet fattas av
gymnasiechefen på Barn- och utbildningsförvaltningen.
7. Ersättningens storlek är högst respektive programs aktuella skolpeng. Den
sökande ska redovisa om statsbidrag betalas till skolan som avseende
eleven och/eller om vårdnadshavarens arbetsgivare betalar utbildningen.
Om statsbidrag utgår för eleven enligt förordning (1994:519) om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, eller om
vårdandshavarens arbetsgivare betalar utbildningen utgår ingen ersättning
från kommunen för eleven skolgång.
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8. Ansökan ska lämnas i god tid till förvaltningen, minst fyra månader innan
planerad skolstart i utlandet. Vi för sent inkommen ansökan kan ersättning
försenas, reduceras alternativt utebli.
9. Skolpengen inkluderar skolmåltider.

Bakgrund
Kommunens regelverk kring skolpeng för gymnasiestudier utomlands har
förtydligats för att säkerställa likvärdig och effektiv behandling av inkommande
ansökningar. Varbergs kommun vill underlätta för elever som vill genomföra en
del av sina ordinarie gymnasiestudier vid samhällsvetenskapsprogrammet,
ekonomiprogrammet eller det naturvetenskapliga programmet i utlandet och har
därför infört riktlinjer för ersättning till gymnasieskolor, eller likvärdig utbildning,
utomlands.
I riktlinjerna beskrivs vilka kriterier som måste uppfyllas av eleven samt av den
önskade utbildningen i utlandet för att möjliggöra en förflyttning av skolpengen
till den aktuella skolan. Vidare beskrivs hur sådan ansökan ska behandlas och att
beslut om beviljande/avslag görs av gymnasiechef.

Gymnasieutbildning utomlands
•

•

•

Svenska skolor i utlandet är avsedda för svenska barn/elever som bor
utomlands och drivs av enskilda huvudmän i respektive land.
När det gäller gymnasieutbildning är det regeringen som beslutar om
tillstånd att anordna reguljär undervisning och om rätt till statsbidrag. I
förordning (1994:519) m. ändringar om statsbidrag till utbildning av
utlandssvenska barn och ungdomar anges vilka elever som ger de svenska
skolorna utomlands rätt till statsbidrag.
Svensk sektion vid nationell alternativt internationell skola i utlandet
erbjuder utbildning i svenska och om Sverige till utlandssvenska barn och
ungdomar. Huvudman för sådan utbildning kan ansöka om statsbidrag för
sin verksamhet.
International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning som finns i
120 länder. Utbildningen är 2-årig och på engelska men innehåller
obligatorisk hemspråksundervisning. (IB-skolor i Sverige erbjuder ett
tredje förberedande år för att jämställas med gymnasiet.)
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Svenska utlandsskolor
Svenska utlandsskolor är framför allt till för barn och ungdomar som bor i
utlandet permanent med minst en vårdnadshavare. Men kan även förse elev med
delar av en utbildning under kortare tid, motsvarande den i Sverige. Utbildningen
motsvarar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.
Svenska gymnasieskolor i utlandet
De svenska utlandsskolorna är i vissa fall berättigade till statsbidrag
gymnasieskolan år 1-3. Följande utlandsskolor bedriver 2015 gymnasieutbildning;
Scandinavian school of Brussels - Bryssel, Belgien
Swedish School Society in London Ltd - London, England
Svenska skolföreningen i Paris - Paris, Frankrike
Svenska skolföreningen på Costa del Sol - Fuengirola, Spanien
Svenska skolföreningen i Madrid - Madrid, Spanien
The Swedish School Association of Kenya - Nairobi, Kenya

Utbildning/betyg motsvarande svensk gymnasieskola
Undervisning på utlandsskolor ska så långt det är möjligt motsvara den utbildning
som elever får i Sverige. Skolorna följer de svenska läroplanerna och
undervisningen sker på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har
rätt att sätta betyg.
Uppföljning, utvärdering och tillsyn
Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket
svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Det finns ett flertal skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och även andra
utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk
lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och
tillsyn och berättigar därför inte till skolpeng från eventuell hemkommun i
Sverige. Svenska ambassader och konsulat i utlandet kan ge information om
sådana skolor.
Elevavgifter
Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift samt informerar om denna.
Utlandsskolor finansierar undervisningen framför allt med avgifter och
statsbidrag. Statsbidraget går till skolan - inte till vårdnadshavarna – och skolan
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får använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen. Skolpengen
från hemkommunen till utlandsskolan utgår från samma grunder som den
interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige. Övriga
kostnader utöver skolpeng faktureras från utlandsskolan till familjen.
Studiebidrag
Eleven får själv ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg hos CSN.

