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Riktlinjer för gymnasieskolpeng för studier i svenska utlandsskolor
1.1 Syfte
Det finns idag sex gymnasieskolor som ger undervisning utomlands som motsvarar det
svenska gymnasiet. En sådan gymnasieskola följer svenska riktlinjer och styrdokument.
Betyg sätts enligt svensk lagstiftning och skolorna granskas av Skolinspektionen precis
som vanliga gymnasieskolor i Sverige.
Lidingö stad betalar frivilligt ut Storsthlm’s skolpeng till årskurs 2 eller 3 för ett års
gymnasiestudier vid svenska utlandsskolor som ett bidrag till internationaliseringen
inom gymnasieskolan. Elever som går i särskolan kan inte söka skolpeng för
gymnasiestudier utomlands.
Staden beviljar skolpeng för gymnasiestudier i svenska skolor utomlands även om
skolan tar ut avgifter som överstiger Storsthlm’s skolpeng. Mellanskillnaden om
utbildningskostnaden för utlandsskolan överskrider pengen ska dock betalas av eleven
eller vårdnadshavaren.
1.2 Villkor
Skolpeng för gymnasiestudier utomlands ska beviljas i enlighet med följande villkor:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Eleven ska vara folkbokförd på Lidingö.
Eleven ska vara antagen på ett nationellt program och gå på gymnasiet i
Sverige.
Lidingö stad kommer begära intyg för elevens närvaro på nuvarande skola.
Ogiltig frånvaro bristande studieomfattning eller frånvaro längre än 14 dagar
utan sjukintyg kan påverka beviljande av skolpeng för studier i svenska
utlandsskolor.
Utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket.
Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan skolorna så att den totala
studietiden i gymnasieskolan inte blir längre än tre år.
Eleven ska själv ansöka om studieuppehåll.
Eleven ska själv ta kontakt med aktuell utlandsskola och söka plats.
Efter utlandsstudierna återvänder eleven till sin gymnasieutbildning i Sverige
inom samverkansområdet i mån av plats.
Lidingö stad betalar ut Storsthlm’s skolpeng för högst ett års studier utomlands.
Om utlandsskolan tar ut elevavgifter för undervisningen utöver Storsthlm’s
skolpeng kommer Lidingö stad inte att ersätta det överstigande beloppet.
Utlandsskolan får ta ut elevavgifter för kost och logi. Eleven är inte berättigad
inackorderingstillägg vid utlandsstudier.
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1.3 Ansökan
Skolpeng för gymnasiestudier utomlands ska sökas inför nytt läsår. Eleven måste
ansöka innan det läsår som föregår utlandsstudierna är avslutat.
Vid ansökan ska eleven bifoga närvarolista från nuvarande skola samt bifoga
antagningsintyg från utlandsskolan.
1.4 Beslut
Lärande- och kulturförvaltningens handläggningstid är femton arbetsdagar om den
inkomna ansökan är komplett. Beslut skickas digitalt.
1.5 Överklagande av beslut
Beslut om skolpeng för gymnasiestudier utomlands kan inte överklagas enligt skollagen
(2010:800) utan endast genom laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen
(2017:725).

