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Skolpeng i samband med skolgång i utlandet

Sammanfattning
Täby kommun har fått allt fler förfrågningar om vad som gäller för skolgång
utomlands i samband med en kortare eller längre flytt. Kommunen har tidigare
haft en restriktiv hållning i frågan om att ”skicka med skolpengen utomlands”. I
och med detta beslut kommer Täby kommun att betala skolpeng även till de
skolor i utlandet som omfattas av Skolinspektionens tillsyn.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att efter godkänd ansökan betala
skolpeng för elev som önskar studera i en skola som ligger under
Skolinspektionens granskning utanför Sveriges gränser.
2. Barn- och grundskolenämnden delegerar beslut i dessa frågor till
utbildningschefen.

Ärendet
Täby kommun har under lång tid fått in frågor om vad som gäller avseende
skolgången för barnen när en familj vill ut och resa eller när familjen av någon
anledning ska flytta utomlands. Det har inte funnits någon uttalad policy tidigare
och för att underlätta för invånarna är det nödvändigt med riktlinjer.
Om nämnden beslutar i enlighet med förslaget kommer Täby kommun betala
skolpeng för elever som har sin skolgång i skolor utanför Sverige. Eftersom
beslutet föreslås gälla med omedelbar verkan betyder det i praktiken att skolpeng
betalas från och med läsåret 2014/15 efter godkänd ansökan. Emellertid
begränsas utbetalningarna till de skolor som ligger under Skolinspektionens
tillsyn. Adresserna till dessa framgår på Skolverkets hemsida
(http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-undervisning-iutlandet/svenska-utlandsskolor). Vidare måste skolan vara godkänd av
Skolverket som svensk skola i utlandet och inte erhålla statsbidrag för eleven.
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För de familjer som flyttar till en ort där inte en skola finns att tillgå som ligger
under Skolinspektionens tillsyn och som fortfarande vill att barnen ska ha sin
skolgång inom svensk läroplan, finns alltid möjligheten att studera via Sofia
distans (senare åren på grundskolan) eller Värmdö distans (gymnasium). Här
görs ett ansökningsförfarande via Skolverket där myndigheten har klara kriterier
för vilka som kan få möjligheten. Detta är en process som inte innefattar Täby
kommun.
För övriga, vilket exempelvis innefattar egenföretagare och anställda som inte
omfattas av Skolverkets kriterier, gäller att en flytt får gå till de orter där en
svensk skola finns att tillgå. Någon annan möjlighet finns inte för dessa grupper
att få barnens utbildning betald.
Vid en flytt utomlands finns möjligheten att låta barnen studera på en lokal skola.
Barnen kan naturligtvis gå miste om vissa delar av undervisningen (exempelvis
svenska) jämfört med studier i en svensk skola. I gengäld får barnen med sig
andra erfarenheter och lär sig antagligen språket och kulturen i det land man
befinner sig snabbare.
Sammantaget behöver familjer som vill flytta utomlands tidigt börja se över var de
kan flytta om de vill ha barnen i en svensk skola.
Barn- och grundskolenämndens beslut kommer att leda till att en rutin införs, en
rutin som innebär att utbildningschefen tar beslut i nämndens namn. Samtliga
beslut kommer därför att delges nämnden på nästkommande sammanträde.
Rutinerna kommer bland annat att innebära att en ansökan måste skickas till
barn- och utbildningsnämnden en viss tid före skolstart. Ersättningen utgår under
maximalt ett läsår och betalas till skolan och inte till elev eller vårdnadshavare.
Ingen ersättning utbetalas för inackordering. Närmare rutiner kommer att
utarbetas i enlighet med barn- och grundskolenämndens beslut.

Ekonomiska aspekter
Förslaget är kostnadsneutralt då ersättningen betalas till skolor som har rätt till
bidrag från Täby kommun. Skolpengen för dessa elever hade blivit lika stor om
de stannat kvar på en skola i Sverige.
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