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Riktlinjer för utbildning i gymnasieskolan för folkbokförda i Vaxholms
stad
Gymnasieskolan är frivillig. Du får påbörja en gymnasieutbildning senast vårterminen det år du fyller 20 år,
avslutat grundskolan eller motsvarande, och under förutsättning att du inte redan har genomfört ett
gymnasieprogram. Vaxholms stad har inte någon egen gymnasieskola. Elever folkbokförda i Vaxholms stad
kan genom samverkansavtal fritt söka gymnasieskola i alla kommuner i Stockholms län samt i Håbo
kommun i Uppsala län.

Gymnasieskolas syfte

Vaxholm stads ansvar

Gymnasieskolan ska ge en god grund för
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i
samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den
främjar social gemenskap och utvecklar elevernas
förmåga att självständigt och tillsammans med andra
tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.
Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga
på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i
motsvarande utbildning. (15 kap. 2 § skollagen)

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i
kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god
kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den
själv anordnar eller utbildning som anordnas av en
annan kommun eller ett landsting enligt
samverkansavtal med kommunen eller landstinget.
Då Vaxholms stad inte har någon egen gymnasieskola
har kommunen ingått ett samverkansavtal som
innebär elever folkbokförda i Vaxholms stad fritt kan
söka gymnasieskola i alla kommuner i Stockholms län
samt i Håbo kommun i Uppsala län. Området bildar
ett samverkansområde för utbildningen på
gymnasial nivå.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på
dessa ska så långt det är möjligt anpassas med
hänsyn till ungdomarnas önskemål (15 kap. 30 §
skollagen).

Målgrupp och rätten till gymnasieskola
Gymnasieskolan ska vara öppen för ungdomar som
avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande
utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning
under tiden till och med det första kalenderhalvåret
det år de fyller 20 år. För elever med svåra
rörelsehinder upp till 21 år (15 kap. 5 och 36 §§
skollagen).
Vidare
finns
särskilda
bestämmelser
om
programinriktat val och yrkesintroduktion som
innebär att utbildningen får utformas för en grupp
elever eller för en enskild elev avseende den
vidareutbildning som ges i form av ett fjärde tekniskt
år (15 kap. 5 § och 17 a kap. 4 § skollagen).
Bestämmelserna om gymnasieskolan gäller bara för
ungdomar som är bosatta i landet (29 kap. 2-5 §§
skollagen).
Ungdomar som har gått igenom en utbildning på ett
nationellt program eller likvärdig utbildning eller har
avlagt International Baccalaureate (IB) är inte längre
behöriga för nationella program och introduktionsprogram i gymnasieskolan (15 kap. 6 § skollagen).

Antagning till gymnasieskola
I antagningen avgörs det vilka som kommer in på en
utbildning. För att bli antagen krävs att du är behörig
till utbildningen. Om det finns fler behöriga sökande
än platser för en viss utbildning, styrs urvalet främst
av meritvärdet. Det har också stor betydelse om du
gjort din ansökan i tid eller inte.
Huvudmannen ansvarar för antagningen till de olika
utbildningar som anordnas av huvudmannen (15 kap.
15 § skollagen). För mer om hur antagningen går till
se www.gyantagningen.se
Behörighet och urval
För att bli antagen till en utbildning måste du först
och främst vara behörig, alltså ha godkända betyg i
de ämnen som krävs för utbildningen. Alla behöriga
elever i en kommun ska kunna erbjudas en plats på
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ett nationellt program. Utöver grundläggande
behörighet, kan det också krävas ett godkänt
färdighetsprov till estetiska utbildningar.

Extra tillägg
Extra tillägg ansöker du om hos CSN. Om du kan få
tillägget beror på familjens inkomst.

Information till hemkommunen

Dagliga resor
Om du har längre än sex kilometer till skolan får du
bidrag till dagliga resor mellan hem och skola, i form
av SL-kort. Korten delas ut av skolan vid terminsstart.

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola
med en annan huvudman än hemkommunen, ska
huvudmannen snarast meddela detta till
hemkommunen (15 kap. 15 § skollagen).
Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan
giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning
(15 kap. 15 § skollagen).

Elevers närvaro och information om frånvaro
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir
från den verksamhet som anordnas för att ge den
avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens
vårdnadshavare samma dag informeras om att
eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda
skäl behöver elevens vårdnadshavare inte
informeras samma dag (15 kap. 16 § skollagen)
Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn,
oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig
frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om
det inte är obehövligt. Om förutsättningarna för en
utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är
uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. Lag
(2018:749).

Studentekonomi
Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till
och med vårterminen det år du fyller 20. Därefter kan
du söka studiemedel med en bidragsdel och en
lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på
gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig
vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra
utbildningar. Mer information hittar du hos CSN
(Centrala Studiestödsnämnden).
Studiebidrag
Om du går i gymnasieskola kommer studiebidraget
automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Är
du utländsk medborgare måste du först få rätten till
svenskt studiestöd godkänd. Om du inte är myndig
betalar
CSN
ut
studiebidraget
till
din
vårdnadshavare. Är du myndig betalas bidraget
direkt till dig.
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Stöd till inackordering
Om du studerar på annan ort och inte kan resa
mellan studieorten och hemmet varje dag kan du ha
rätt till inackorderingsbidrag. En elevs hemkommun
ska enligt skollagen lämna ekonomiskt stöd till elever
i gymnasieskola med offentlig huvudman (d.v.s.
kommun eller landsting) som behöver inackordering
på grund av skolgången.1 Stödet ska avse boende,
fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
Stöd lämnas inte till:
 elever som har tagits emot i andra hand till
ett nationellt program enligt 16 kap 47 §
skollagen,
 elever på Rh-anpassa utbildning, eller
 utlandssvenska elever som får studiehjälp i
form av
inackorderingstillägg enligt
studiestödslagen (1999:1395).
Inackorderingstillägg beviljas till och med första
kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. (15 kap.
32 § skollag)
Mer ansökan se Vaxholms stads E-tjänst.
Om du studerar på en fristående gymnasieskola,
folkhögskola eller ett riksinternat ska bidraget sökas
genom CSN. En förutsättning för att få bidraget är att
det program och den nationella inriktning du läser
inte finns på hemorten.

Riktlinjer och lagrum:
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm:
Utbildningsdepartementet.
SFS 1999:1395. Studiestödslagen: Stockholm:
Utbildningsdepartementet.

Barn- och utbildningsnämnden
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Ansökan om inackorderingsbidrag för elever i fristående skolor och folkhögskolor görs vid Centrala studiestödsnämnden (CSN)
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