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Riktlinjer för programpeng för
gymnasiestudier i utlandet

Kommunens ansvar för gymnasieutbildning
Kommunens ansvar för gymnasieutbildning omfattar elever som är
folkbokförda i kommunen samt vissa elever som är bosatta i kommunen
utan att vara folkbokförda1.
Enligt skollagen (2010:800) har en elev som har påbörjat en utbildning på
ett nationellt program i gymnasieskolan rätt att fullfölja sin utbildning på det
påbörjade programmet. Rätten att fullfölja utbildningen gäller också efter ett
studieuppehåll på högst ett läsår för studier utomlands2.
En kommun är inte skyldig att ge bidrag för studier i utlandet, men många
kommuner beviljar att programpengen flyttas med till en svensk
utlandsskola där undervisningen motsvarar ett svenskt gymnasieprogram.
Vårdnadshavarna behöver i dessa fall själva stå för samtliga kringkostnader
för utlandsvistelsen och eventuellt överskjutande skolavgifter.

Svenska utlandsskolor
Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med
minst en av sina vårdnadshavare. De svenska utlandsskolorna är berättigade
till statsbidrag för vissa grupper, främst personer i statlig tjänst. Skolverket
svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten och
Skolinspektionen har tillsyn över verksamhet som uppbär statsbidrag.
Svenska utlandsskolor är fristående skolor som ligger utanför det svenska
skolväsendet. Skolorna följer de svenska läroplanerna och undervisningen är
på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har rätt att sätta
betyg3.
Det finns idag sex godkända svenska utlandsskolor på gymnasienivå:

Kenya, Nairobi
Spanien, Madrid och Fuengirola
Frankrike, Paris
England, London
Belgien, Bryssel
De svenska utlandsskolorna tar även emot elever som inte är berättigade till
statsbidrag. Avgifterna betalas då exempelvis av ett företag för barn till sina
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anställda eller av vårdnadshavare själva. Många kommuner medger också att
programpeng flyttas med till en svensk utlandsskola.

Villkor för programpeng till svensk utlandsskola
Eleven ska vara folkbokförd i Österåkers kommun och antagen på nationellt
program i gymnasieskolan ( ej gymnasiesärskola).
Eleven och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Österåkers
kommun under hela studietiden utomlands.
Programpeng utgår endast till svensk utlandsskola godkänd av Skolverket som
verkar i enlighet med förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av
utlandssvenska barn och ungdomar.
Ersättning utgår under förutsättning att skolan inte samtidigt erhåller statsbidrag
för eleven enligt ovanstående förordning.
Programpeng utgår inte för distansstudier.
Programpengen följer den av StorSthlm fastställda prislistan för
samhällsprogrammet. Tillägg för moms utgår ej.
Tim- och kursplaner ska stämma överens med den gymnasieutbildning som
eleven är mottagen vid i Sverige så att den sammanlagda studietiden i
gymnasieskolan inte blir längre än tre år.
Inga andra bidrag än fastställd programpeng utgår från kommunen vid
utlandsstudier.
Inackorderingsbidrag eller strukturbidrag utgår ej.
Studierna ska inledas och avslutas genom skolgång i Sverige.
Eleven ska vara utskriven från sin gymnasieskola i Sverige under tiden för
studierna utomlands.
Ogiltig frånvaro kan innebära att programpeng inte beviljas för utlandsstudier.
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Ansökan
Ansökan om programpeng utomlands ska vara kommunen tillhanda senast den
15 april för start från höstterminen. Blankett finns att hämta på kommunens
hemsida eller rekvireras från utbildningsförvaltningen.
Till ansökan ska bifogas
Antagningsbevis från svensk utlandsskola med uppgift om program, studiernas
omfattning samt intyg att betyg kommer att utfärdas.
Yttrande från rektor i nuvarande gymnasieskola innebärande
- att eleven bedöms ha förutsättningar att genomföra gymnasiestudier i utlandet.
- att eleven behåller sin studieplats vid den ordinarie gymnasieskolan och
erbjuds att fullfölja utbildningen efter ett års studieuppehåll för studier i
utlandet.
-uppgift om elevens frånvaro innevarande läsår.

Ansökan skickas till:
Österåkers kommun
Utbildningsförvaltningen
184 86 Åkersberga

Programpeng utbetalas mot faktura till huvudmannen. Utbetalning får inte ske
till eleven eller annan privatperson.
Huvudmannen är skyldig att omgående meddela kommunen om
förutsättningarna för utbetalning av programpeng för eleven ändras, till
exempel vid omfattande frånvaro eller om eleven avbryter studierna.
Ersättning som har betalats ut på felaktiga grunder kommer att återkrävas.
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