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Dnr 2018-43

Bildningsnämnden

Lovskola 2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att fördela 500 tkr för lovskola på samtliga
kommunala gymnasieskolor enligt förslag.
Ärende
Sedan ett antal år har gymnasieelever i kommunala gymnasieskolor som inte
blivit godkända i svenska, engelska och matematik erbjudits lovskola. För att
ge möjlighet till fler elever att läsa lovskola har nämnden avsatt medel för att
ge gymnasieskolorna i uppdrag att erbjuda undervisning under lov. Genom
budgetuppdraget för att korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar,
har dessutom av socialnämndens uppbokade medel avseende ersättningar från
Migrationsverket för ensamkommande barn i bokslut 2016 avsatts för en
sommarskola med inriktning engelska för elever på språkintroduktion.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Från och med 2016 har statsbidrag avseende lovskola både utökats och
möjliggjort studier på alla program och kurser för elever som riskerar att inte
nå målen. Alla kommunala skolor har genom utbildningskontoret ansökt och
beviljats 2076 tkr varav 1071 tkr avser gymnasieskolan. Detta kan jämföras
med beviljade medel 2016 som var 1325 tkr varav 559 tkr till gymnasieskolan.
För sommarskola ersätts skolorna med 1467 kr per elev och vecka och för
övriga lov ersätts skolorna med 239 kr per elev och dag. Statsbidraget som
tilldelats nyanlända elevers lovskola hanteras på central nivå, ersättningen för
denna uppgår till 440 tkr, ersättningen utgår ifrån att 100 elever deltar under tre
veckor. Statsbidraget revideras i efterhand vid redovisning i faktiska
deltagande.
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Skola

Lovdagar
(elevdagar)

Sommar
(Elevveckor)

Fördelning
statsbidrag (631
tkr)

Fördelning
nämndbidrag
(500 tkr)

Preliminär
ersättning 2018

ALG

513

40

208989

185003

393992

BER

0

50

73350

64868

138218

BIR

200

50

131950

116762

248712

FOL

284

12

100816

89258

190074

KAT

70

20

49850

44110

93960

TOT

1067

172

564955

500000

1064955

_________
Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Sedan ett antal år har gymnasieelever i kommunala gymnasieskolor som inte
blivit godkända i svenska, engelska och matematik erbjudits lovskola. För att
ge möjlighet till fler elever att läsa lovskola har nämnden avsatt medel för att
ge gymnasieskolorna i uppdrag att erbjuda undervisning under lov. Under 2014
och 2015 avsatte nämnden 300 tkr, under 2016 och 2017 495 tkr. 2018
kommer elever på samtliga skolor med språkintroduktion erbjudas en
sommarskola med inriktning engelska då detta ämne har visat sig utgöra den
största svårigheten för många av de nyanlända ungdomarna. Sommarskolan
bedrivs under tre veckor där ämnesundervisningen kompletteras med andra
språkutvecklande aktiviteter. För detta har 100 tkr avsatts av socialnämndens
uppbokade medel avseende ersättningar från Migrationsverket. Från och med
2016 har statsbidrag avseende lovskola både utökats och möjliggjort studier på
alla program och kurser för elever som riskerar att inte nå målen. Alla
kommunala skolor har genom utbildningskontoret ansökt och beviljats 2076 tkr
varav 1071 tkr avser gymnasieskolan. Detta kan jämföras med beviljade medel
2016 som var 1325 tkr varav 559 tkr till gymnasieskolan. För sommarskola
ersätts skolorna med 1467 kr per elev och vecka och för övriga lov ersätts
skolorna med 239 kr per elev och dag. Statsbidraget som tilldelats nyanlända
elevers lovskola hanteras på central nivå, ersättningen för denna uppgår till 440
tkr, ersättningen utgår ifrån att 100 elever deltar under tre veckor. Statsbidraget
revideras i efterhand vid redovisning i faktiska deltagande.
Ekonomiska konsekvenser
Finansieras inom bildningsnämndens ram för gymnasieskolan. Utbetalning av
medel till skolorna sker i december 2018, efter skolornas redovisning. Genom
budgetuppdraget för att korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar,
har dessutom av socialnämndens uppbokade medel avseende ersättningar från
Migrationsverket för ensamkommande barn i bokslut 2016 avsatts ytterligare
100 tkr för en sommarskola med inriktning engelska för elever på
språkintroduktion.
Kommunala mål
I koalitionen för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges: En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
Jämställdhet
Beslutet innebär samma tillgång till gymnasieutbildning för både flickor och
pojkar.
Samråd
Samråd har skett med enhetschefer och rektorer på samtliga kommunala
gymnasieskolor.
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Uppföljning och utvärdering
Utbildningskontoret redovisar elever som deltagit i lovskolan december 2018.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL sker den 10 april 2018

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Enhetschefer på gymnasieskolorna
Åsa Wirf

