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Riktlinjer för bidrag vid utlandstudier för elever folk-
bokförda i Falu kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för utlandsstudier enligt barn- och ut-
bildnings-förvaltningens föreslag av riktlinjer och kriterier. 

 

 

Jonatan Block   
Barn- och utbildningschef 

 Johan Svedmark 
 
 
  
 

Sammanfattning/Bakgrund 
Skolnämnden gav förvaltningen 2013-04-17  ( SKOL0038/13)  i uppdrag att ta fram riktlinjer 
för utlandsstudier utifrån vad den pågående statliga utredningen kommer fram till.  Efter av-
stämning med Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det respektive 
kommun som fattar beslut om förutsättningar för utlandsstudier. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bidrag för utlandsstudier beviljas enligt föl-
jande riktlinjer och kriterier: 

• utlandsstudier som bedrivs vid gymnasieskolor som följer svensk läroplan och är god-
känd av Skolverket. Det innebär att eleven inte behöver gå om ett år efter ett års ut-
landsstudier 

• elev och vårdnadshavare skall vara folkbokförd i Falu kommun  
• ansökan ska skickas till gymnasieenheten senast vårtermin innan skolstart 
• ersättning utgår endast för studier under 1 läsår  
• ingen inackordering eller resebidrag beviljas av hemkommun i samband med utlands-

studier  
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• ersättning utbetalas till skolan, ej till elev eller vårdnadshavare 
• ersättning ska motsvara den programersättning som finns fastställd för fristående   

skolor 
• elev, förälder och rektor för tillsammans en dialog om elevens möjligheter att klara 

både undervisningen i önskad utlandsskola och att leva i den nya miljön under en 
längre tid.  I kommunens bedömning läggs stor vikt vid om eleven bedöms ha förut-
sättningar att avsluta sina studier på tre år. Beslut fattas av gymnasiechef efter före-
dragande av rektor 
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