Ut

[Dubbelklicka här för att infoga en bild]

Utlandsstudier
För gymnasiestuderande/utländska
gymnasiestudenter
Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Senast reviderat:
Giltighetstid:

Linköpings kommun

linkoping.se

2 (9)

Utlandsstudier

Innehåll

Innehåll
Förord

4

1

Riktlinje för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola

5

2

Riktlinje för utbytesstudenter
2.1 Nordiska medborgare
Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige
utan några krav på registrering eller uppehållstillstånd genom
avtal om nordisk utbildningsgemenskap. Det räcker att de
folkbokför sig hos Skatteverket.
2.2 EU-medborgare
2.3 För övriga

7
7

3

Riktlinje utländska elever (ej utbytesstudenter)

9

4

Bilagor

7
7
7
10

3 (9)

Utlandsstudier

Förord

Förord
Linköpings kommun erbjuder elever under vissa förutsättningar att studera ett
läsår utomlands liksom elever från utlandet att studera i någon av kommunens
gymnasieskolor. För detta har följande riktlinjer framtagits.
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Bildningsnämnden beslutar om ersättning för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola
(förordning 1994:519). För att ersättning skall utgå skall nedanstående vara uppfyllt.
1) Utbildningen skall vara förlagd till Svenska skolan, dvs skolor som följer den
svenska skollagen, läroplaner och kursplaner och har Skolinspektionen som
tillsynsmyndighet (för mer information om aktuella skolor se Skolverkets hemsida
om Svenska skolan).
2) Studierna skall bedrivas under hela läsåret i årskurs 2. Studierna ska inledas och
avslutas i Sverige.
3) Eleven skall vara folkbokförd i Linköpings kommun vid ansökningstillfället.
4) Minst en vårdnadshavare skall vara folkbokförd i Linköpings kommun vid
ansökningstillfället och under hela det sökta läsåret.
5) Eleven skall vid ansökningstillfället vara inskriven i årskurs 1 i kommunal eller
fristående gymnasieskola.
Ersättning beviljas inte för elever som flyttar med sin familj eller någon av
vårdnadshavare till berörd studieort.

Ersättningsnivå
Ersättning utbetalas till mottagande skola. Ersättning till mottagande skola utgår med
samma belopp som Linköpings kommuns bidragsbelopp till fristående skolor för
respektive program och år. Uppgift om bidragsbeloppets storlek framgår av
Skolverkets hemsida. Observera att beloppet justeras i januari varje år. Om eleven
avbryter utbildningen under terminen/läsåret justeras ersättningen på så sätt att
ersättningen utgår för det antal dagar eleven deltagit i utbildningen.

Elevens/vårdnadshavarens ansvar
o
o
o
o

Eleven/vårdnadshavaren ansvarar för ansökan till utlandsskolan och alla kontakter
med berörda skolor.
Eleven/vårdnadshavaren betalar den merkostnad för skolgången som uppstår om
skolavgiften är högre än det belopp som Linköpings kommun ersätter skolan med
enligt ovan.
Eleven/vårdnadshavaren betalar även alla övriga kostnader, t ex kostnad för resor
vid utbildningens början och slut, hemresor, resor på vistelseorten, kost, logi,
försäkringar.
Eleven/vårdnadshavaren ansvarar för att informera mottagande skola om dessa
regler.

Observera att eleven inte omfattas av Linköpings kommuns försäkringar.
Eleven/vårdnadshavaren ansvarar således själv för att eleven har ett fullgott
försäkringsskydd under vistelsen.
Inackorderingstillägg utgår inte. Studiebidrag utgår på samma sätt som i Sverige inom
EU om du är svensk medborgare, ansökan görs till CSN. Om du inte är svensk
medborgare kontakta CSN för mer information. För studier vid Svenska skolan i
Nairobi utgår inte studiebidrag eftersom skolan ligger utanför EU.
Om vårdnadshavaren/vårdnadshavarna flyttar från Linköpings kommun skall även
detta skriftligen meddelas Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen omgående,
se kontaktuppgifter nedan. Om felaktiga uppgifter lämnas i ansökan, eleven inte
påbörjat utbildningen eller avslutar den utan att meddela Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen eller om ingen vårdnadshavare bor i kommunen under
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hela läsåret, kan kommunen komma att kräva ersättning för det belopp kommunen
utbetalat till utlandsskolan. Ränta utgår då på beloppet.

Utbetalning av ersättningen
Utbetalning av ersättning till mottagande skola utomlands sker i efterskott i december
och juni mot faktura. Faktura skall utfärdas av mottagande skola senast den 30
november respektive den 30 maj. Av fakturan skall tydligt framgå elevens namn,
skola, program, omfattning och den tidsperiod utbildningen avser. Om eleven avbrutit
studierna skall det av fakturan framgå det antal dagar eleven deltagit i utbildning.

Fakturaadress:
Scanningcentralen 123 C,
581 81 Linköpings kommun.
För frågor om fakturering kontakta Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, 581 81 LINKÖPING
Telefon:013-20 56 33 bildningsnamnden@linkoping.se

Ansökan
Ansökan om ersättning för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola skall göras
skriftligt. Ansökan skall innehålla:



Personuppgifter för eleven (namn, personnummer, folkbokföringsadress),
Uppgifter som visar att samtliga punkter 1 – 5 ovan är uppfyllda/kommer att
uppfyllas samt
 Antagningsbesked eller annan handling som visar att eleven kommer att beredas
plats på sökt utbildning.
Ansökan skall dateras och vara undertecknad av eleven och vårdnadshavare. Vid
gemensam vårdnad skall ansökan vara undertecknad av eleven samt av båda
vårdnadshavarna. För att ansökan ska kunna hanteras ska ansökan inkommit till
kommunen senast den 15 juni inför studier hösten åk 2. Ansökan kan inte göras för
redan påbörjade eller avslutade studier.
Ansökan, som skall vara märkt ”Gymnasiestudier svensk utlandsskola”. skickas till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Bildningsavdelningen, Apotekaregatan
13, 581 81 Linköping

Övrigt
Om ersättning beviljas, skrivs eleven ut från sin hemskola under motsvarande period.
Eleven får inte genomgå motsvarande utbildning vid svensk gymnasieskola efter
hemkomsten. Vid hemkomsten erbjuds eleven en plats i nästa årskurs i samma
program. När så är möjligt kommer eleven att placeras i samma skola och klass som
eleven gick i innan utlandsåret.
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Det finns flera internationella utbytesprogram för elever på gymnasieskolan. Det är
ofta organisationen som ordnar med placering i direkt kontakt med aktuell
gymnasieskola. Universitets- och högskolerådet är den myndighet som administrerar
de flesta utbytesprogrammen inom utbildningsområdet. Som värdskola ställer skolan
upp med en skolplats åt utbytesstudenten. Flertalet skolor/kommuner sponsrar
utbytesstudenterna med busskort och lunch. Därutöver erbjuder många
skolor/kommuner extra undervisning i svenska. Eleverna är ofta försäkrade genom sin
organisation. Kommunens försäkring gäller inte för dessa elever. Eleven ska vara
bosatt i Linköpings kommun under vistelsen alternativt att elevpeng följer med eleven
från vistelsekommunen. Eleverna är generellt inte behöriga.

2.1

Nordiska medborgare

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på
registrering eller uppehållstillstånd genom avtal om nordisk utbildningsgemenskap.
Det räcker att de folkbokför sig hos Skatteverket.

2.2

EU-medborgare

Som EU-medborgare kan man flytta till Sverige utan att ansöka om något tillstånd.
Ska man stanna längre tid än 3 månader ska man registrera sin uppehållsrätt hos
Migrationsverket. Som EU-medborgare har man rätt att börja studera direkt efter att
man kommit till Sverige. Man behöver inte vänta tills man har registrerat sig eller fått
ett beslut om registrering.
(Medborgare i Schweiz ska ansöka om uppehållstillstånd, se nedan).

2.3

För övriga

För övriga gäller att om de vill studera i Sverige längre tid än tre månader måste man
ha uppehållstillstånd som man ansöker om hos Migrationsverket (se vidare
Migrationsverkets hemsida).
För att få uppehållstillstånd krävs det bland annat att man:





har ett giltigt pass
är antagen till heltidsstudier i ett organiserat utbytesprogram
har en kontaktperson vid organisationen i Sverige
har ett medgivande från dina vårdnadshavare om du är under 18 år.

Exempel på organisationer som är godkända i Sverige:









AFS Interkulturell utbildning
Aspect
EF Education
International Cultural Youth Exchange (ICYE)
Rotary
Youth for Understanding (YFU)
Scandinavian Seminar
Student Travel Schools (STS)
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Migrationsverket kan också efter särskild prövning bevilja uppehållstillstånd om
någon annan organisation eller en värdfamilj ordnat utbytet. Då måste man visa att
man:



är antagen till studier
har inbjudan från en värdfamilj samt fickpengar under vistelsen i Sverige.
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Av 29 kap. 2 § skollagen (2010:800) framgår att med bosatt i landet avses i denna lag
den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen. Som bosatt i landet ska
vid tillämpningen av denna lag anses även den som inte är folkbokförd här men som;
1. omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.,
2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §
utlänningslagen (2005:716),
3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EUrätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra
sidan, om fri rörlighet för personer,
4. är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning eller
lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall och som inte omfattas av 3, eller
5. vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning
Dessa elever räknas alltså som bosatta i landet och har samma rätt till
gymnasieutbildning som elever folkbokförda i Linköpings kommun.
För Nordiska elever gäller enligt 12 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039): En
nordisk sökande får tas emot i gymnasieskolan endast om den sökande genom sin
tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har utbildning som i huvudsak motsvarar en
svensk grundskoleutbildning och uppfyller behörighetskraven för den sökta
utbildningen i 16 kap. 29-33 §§ skollagen med undantag för kravet på godkänt betyg i
svenska.
I övrigt ska nordiska sökande likställas med sökande från den kommun där den sökta
gymnasieutbildningen anordnas.
För övriga utländska elever som inte räknas som bosatta i Sverige är frågan om de är
behöriga till ett nationellt program, de flesta lär väl inte ha motsvarande ett godkänt
betyg i svenska/svenska som andra språk.
16 kap. 33 § skollagen: En sökande som på annat sätt än genom grundskolestudier har
förvärvat likvärdiga kunskaper i ett ämne ska vid tillämpningen av
behörighetsreglerna anses ha godkänt betyg i ämnet. Vidare ska godkänt betyg i
svenska som andraspråk likställas med godkänt betyg i svenska vid tillämpningen av
behörighetsreglerna.
Det som återstår är då ett introduktionsprogram eller IB om det finns plats.
12 kap. 11 § gymnasieförordningen: Om inte något annat följer av 5-7 §§ eller av
andra föreskrifter som har meddelats av regeringen, får en sökande som inte är bosatt i
Sverige tas emot i gymnasieskolan om
1. den sökande uppfyller behörighetskraven för utbildningen, och
2. det finns plats på den sökta utbildningen.
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