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Tjänsteskrivelse - Ansökan från American Schools of
Sweden AB om godkännande för internationell skola –
yttrande till Skolinspektionen
Förslag till Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande
tillstyrks.
Förslag till Bildningsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande
tillstyrks.
Ärende
American Schools of Sweden AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå och
rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Linköpings kommun
från och med läsåret 2021/22. Linköpings kommun har givits tillfälle att yttra
sig över ansökan.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Målgruppen för internationella grundskolor och gymnasieskolor i Sverige är:
- Barn bosatta i Sverige under en begränsad tid
- Barn som har gått i skola utomlands under en längre tid och som vill avsluta
sin utbildning i Sverige
- När det finns grundad anledning att barnet kommer att lämna Sverige för en
längre tid eller barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt
umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna och tillräckloga kunskaper
i språket för att följa undervisningen.
I yttrandet till Skolinspektionen beskriver Linköpings kommun att det för
elever på grundskole- och gymnasienivå som vistas i Sverige under en
begränsad tid redan finns motsvarande utbildningar som möjliga val (fristående
och kommunala skolor) i tillräcklig omfattning.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Ansökan från American Schools of Sweden AB om godkännande för
internationell skola – yttrande till Skolinspektionen
Yttrande över ansökan från American Schools of Sweden AB, Dnr SI 2020 1191
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Bakgrund
American Schools of Sweden AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå och
rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Linköpings kommun
från och med läsåret 2021/22. Linköpings kommun har givits tillfälle att yttra
sig över ansökan.
Undervisning vid en internationell grundskola ska följa Skolförordningen,
2015:801 om internationella skolor. Målgruppen för internationella skolor i
Sverige är:
-

Barn bosatta i Sverige under en begränsad tid
Barn som har gått i skola utomlands under en längre tid och som vill
avsluta sin utbildning i Sverige
När det finns grundad anledning att barnet kommer att lämna Sverige
för en längre tid eller barnet har skolans undervisningsspråk som
dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna och
tillräckloga kunskaper i språket för att följa undervisningen

Ansökan för grundskolan och gymnasiet avser, enligt sökanden, undervisning
enligt The International Baccalaureate Programme, IBO.
För rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå med enskild
huvudman gäller enligt 24 kap 6§ Skollagen följande:
6§

En enskild huvudman för en internationell skola på gymnasienivå
får efter ansökan förklaras berättigad till bidrag för elever från
deras hemkommuner enligt 6 a §.
För att en förklaring om rätt till bidrag ska lämnas krävs att det
kan antas att det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag
för att driva en stabil verksamhet.
Statens skolinspektion prövar frågor om förklaring om rätt till
bidrag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
vad som krävs i fråga om utbildningen vid en internationell skola
på gymnasienivå för att en förklaring om rätt till bidrag ska
lämnas och om utbildningen vid en sådan skola vars huvudman
har fått en förklaring om rätt till bidrag. Lag (2015:802).

6a§

Hemkommunen för en elev i en internationell skola på
gymnasienivå, vars huvudman har fått en förklaring enligt 6 §,
ska lämna bidrag till huvudmannen för skolan om
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1. eleven är folkbokförd i Sverige eller hemkommunen får
statsbidrag för eleven,
2. eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra
särskilda skäl att få sin utbildning i en internationell skola på
gymnasienivå, och
3. hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven
gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började.
Bidraget enligt första stycket ska uppgå till det belopp som hemkommunen och
den internationella skolan kommer överens om.
För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska hemkommunen,
utöver vad som följer av andra stycket, lämna ett extra bidrag. Bidraget ska
motsvara huvudmannens kostnader för det extra stödet under förutsättning att
motsvarande kostnader skulle ha uppkommit om eleven gått en
gymnasieutbildning som erbjudits av kommunen. Kommunen behöver dock
inte lämna extra bidrag om betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Om inte hemkommunen och huvudmannen har kommit överens om något
annat, ska bidraget beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar
den 1 januari.
Fullt utbyggd beräknar sökande att skolan ska ha 800 elevplatser.
För elever i Linköping, på grundskolenivå som vistas i Sverige under en
begränsad tid finns redan idag motsvarande utbildningar som möjliga val
(fristående och kommunala skolor).
Vidare finns redan idag på gymnasial nivå The International Baccalaureate
Programme, IB, på Katedralskolan i Linköping. Antalet platser på IB är väl
dimensionerat utefter den efterfråga som finns.
Det finns ingen information om placering av skolan.
American International School of Linköping (AISL) planerar enligt ansökan att
ta ut avgifter. Dels en köavgift om 2500 kronor, en inskrivningsavgift om
35 000 kronor samt en årlig avgift om 135 600 -159 900 kronor, boende på
elevernas ålder.
Kommunala mål
Hög kunskap med skolor i framkant
Barn- och ungdomsnämndens mål
• Maximalt lärande
• Likvärdiga möjligheter
• Lust och engagemang
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Bildningsnämndens mål
• Kunskap och kompetens
• Trygghet och inflytande
• Likvärdiga förutsättningar
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har skett den 14 april 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
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