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Riktlinjen är beslutad av utbildningsnämnden den 15 juni 2022. 

Dokumentet ersätter Riktlinje för studie vid utlandssvensk gymnasieskola UN 2015/5715.  

Riktlinjen riktar sig till elever som är folkbokförda i Norrköpings kommun och som önskar att 
studera ett läsår utomlands. Studierna ska ske på en av Skolverket godkända gymnasieskolor 
som följer svensk läroplan och ersätter utbildningen i hemkommunen.  
 
Vid extraordinära händelser kan riktlinjen komma att ställas åt sidan då andra lagar får 
företräde. Tjänsteperson inom Staben är ansvarig för att aktualiseringsprövning av riktlinjen 
sker vart tredje år samt att revidering sker vid behov. 
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Villkor för studier vid utlandssvensk gymnasieskola   
Utbildningsnämnden 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, det vill säga 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 avse en period av minst sex månader och maximalt ett läsår i årskurs 2. 
Studierna ska inledas och avslutas i Sverige.  
 
3) Elev och minst en av vårdnadshavarna skall vara folkbokförda i Norrköpings kommun 
under hela det sökta läsåret.  
 
4) 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. Den ersättning som utbetalas motsvarar maximalt 
aktuell eleversättning. Inga andra kostnader, exempelvis för resor eller boende, bekostas av 
kommunen.  
 
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 

• 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 Norrköpings kommun ersätter skolan med 
enligt ovan.  

• Eleven/vårdnadshavaren betalar även alla övriga kostnader, till exempel kostnad för 
resor vid utbildningens början och slut, hemresor, resor på vistelseorten, kost, logi och 
försäkringar.  

• Eleven/vårdnadshavaren ansvarar för att informera mottagande skola om dessa regler.  
 
Observera att eleven inte omfattas av Norrköpings kommuns försäkringar. 
Eleven/vårdnadshavaren ansvarar därför själv för att eleven har ett fullgott försäkringsskydd 
under vistelsen. Inackorderingstillägg utgår inte. Studiebidrag utgår på samma sätt som i 
Sverige inom EU om eleven är svensk medborgare, ansökan görs till CSN. Om eleven inte är 
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svensk medborgare kontaktas CSN för mer information. För studier vid Svenska skolan i 
Nairobi utgår inte studiebidrag eftersom skolan ligger utanför EU.  
 
Om vårdnadshavaren/vårdnadshavarna flyttar från Norrköpings kommun skall även detta 
skriftligen meddelas utbildningskontoret omgående, se kontaktuppgifter nedan.  
 
Om felaktiga uppgifter lämnas i ansökan, eleven inte påbörjat utbildningen eller avslutar den 
utan att meddela utbildningskontoret eller om ingen vårdnadshavare bor i kommunen under 
hela läsåret, kan kommunen komma att kräva ersättning för det belopp kommunen utbetalat 
till utlandsskolan. Ränta utgår då på beloppet. 
 
Ansökan  
Ansökan om ersättning för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola skall göras skriftligt och 
lämnas till utbildningskontoret senast tre månader innan utbildningsstart. Ansökan görs på 
särskild blankett, även yttrande från avlämnande och mottagande skola ska bifogas till 
ansökan. Yttrandena ska visa att eleven har fullgjort sina studier så långt det är möjligt, att 
eleven kommer att läsa en utbildning som motsvarar utbildningen i Sverige och att eleven kan 
tas emot igen i avlämnande skola efter fullföljda utlandsstudier. Beslut i varje enskilt 
elevärende tas av handläggaren.  
 
Utbetalning av ersättningen  
Utbetalning av ersättning till mottagande skola utomlands sker månadsvis. 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:  
Norrköpings kommun 
Fakturaskanningen  
Referens 128090 
601 69 Norrköping 
 
För frågor om fakturering kontakta utbildningskontoret via telefon 011 15 00 00 eller e-post: 
utbildningskontoret@norrkoping.se 
 
 
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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