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Skolinspektionen
Avdelning för tillstånd

Yttrande över ansökan om godkännande för
internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag
för internationell skola på gymnasienivå. Dnr SI
2020:1191
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen önskar lämna följande
synpunkter på ansökan om godkännande för internationell skola på
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå.
Grundskolan:
Ansökan på grundskolenivå nivå gäller undervisning enligt läroplanen för IBO
(The InternationAl Baccalaureate Programmes).
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att den s.k. Engelska Sektionen har
sin verksamhet på Atlasskolan för elever som vistas tillfälligt i Sverige (BOU
2013-385). Vårdnadshavare som ansöker om engelskspråkig undervisning ska
uppvisa kontrakt eller intyg från arbetsgivare. Enligt Skolförordningen 9 kap
14 § regleras engelskspråkig undervisning enligt följande; ”För de elever som
vistas i Sverige under en begränsad tid och har tillräckliga kunskaper i engelska
för att delta i undervisningen får huvuddelen av undervisningen anordnas på
engelska.”
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Det finns emellertid barn som tillfälligt vistas i Linköping och som inte
uppfyller kraven på att få undervisning i den s.k. Engelska sektionen.
Det handlar om elever som inte har tillräckliga kunskaper i engelska. Av denna
anledning har Linköpings kommun ansökt om och fått tillstånd om att anordna
delar av undervisningen på engelska. Skolinspektionen tog beslutet januari
2020 (BOU 2019-157).
I Linköpings kommun finns även den fristående grundskolan Internationella
Engelska skolan med undervisning i årskurs 4-9.
Sammanfattningsvis ser inte Linköpings kommun att det finns behov av
ytterligare grundskolor som erbjuder undervisning på engelska.
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Gymnasieskolan:
Ansökan på gymnasial nivå gäller undervisning enligt internationell läroplan
och då specifikt The International Baccalauerate Programme, (IB). I ansökan
saknas dokumentation som visar att skolan är certifierad av The International
Baccalauerate Organisation, IBO.
För att vara berättigad till bidrag från hemkommunen för internationell skola
på gymnasienivå krävs att det kan antas att det kommer finnas ett tillräckligt
elevunderlag för att driva en stabil verksamhet (24 kap 6§ Skollagen). I detta
fall har ansökan från American Schools of Sweden AB inte redovisat siffror på
att det underlaget finns.
IB erbjuds sedan 2002 på Katedralskolan i Linköping och antalet platser som
erbjuds korrelerar med antalet som söker utbildningen i första hand.
En överdimensionering av antalet platser som erbjuds i Linköping/regionen
skulle innebära problem för såväl kommunala som fristående huvudmän att
upprätthålla en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet. I ansökan anger
IAS att fullt utbyggt ska skolan ha 800 elever inom förskola, grundskola och
gymnasium, vilket inte kan anses rimligt utifrån befintlig sökstatistik i
kommunen/regionen.
I Linköpings kommun är dessutom undervisningen kostnadsfri, medan IAS
anger i sin ansökan att köavgiften ska uppgå till 2500 kronor. Därefter
tillkommer en inskrivningsavgift om 35000 kronor samt en årlig avgift på
135 600-159 900 kronor, beroende på skolform och årskurs.
Slutligen ställer sig Linköpings kommun frågande till rimligheten i att det
redan i dagsläget går att söka till en IAS-skola i 85 orter i landet via bifogad
länk: http://americanschools.se/choose-a-school/
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