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Riktlinjer för ersättning till elever som studerar utomlands
Elever som är skrivna och bor i Vaxholms stad kan studera utomlands för sin
skolpeng. Det ger Vaxholms elever möjlighet att söka skolor som följer den
svenska läroplanen och är godkända av Skolverket. Det innebär att eleverna inte
behöver gå om ett år när man kommer tillbaka till Sverige efter utlandsstudierna.
Kontakt med skolan
Elever som är intresserade får själva ta kontakt med den aktuella skolan. Det är
skolan som avgör vilka elever de vill och kan ta emot.
Ersättning för studier utomlands kan utgå under följande förutsättningar;
1. Studierna utomlands är ett led i en kontinuerlig utbildning av hög kvalitet, motsvarande lägst de som det svenska skolväsendet erbjuder. Ersättning kan utgå till svensk utlandsskola som är godkänd av Skolverket/Skolinspektionen eller gymnasieskola som erbjuder International
Baccalaureate och är auktoriserad av stiftelsen International Baccalaureate. För gymnasiestudier vid annat lärosäte ska eleven kunna styrka via
Verket för högskoleservice (VHS) att utbildningen ger behörighet för
studier vid svensk högskola/universitet.
2. Eleven och minst en av föräldrarna (vårdnadshavarna) ska vara folkbokförda i Vaxholms stad under hela studietiden utomlands.
3. Eleven ska vara utskriven från sin gamla skola under studietiden utomlands. Studierna utomlands ska omfatta minst en termin eller minst sex
månader.
4. Skolpeng utbetalas efter uppvisande av antagningsbevis, utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier eleven ska
påbörja, har påbörjat eller har genomfört. Skolpeng betalas enbart till
skolan. Ingen utbetalning sker till privatperson.
5. Ersättningen storlek kan uppgå till högst ett belopp motsvarande aktuell
skolpeng för Vaxholms stad. De sökande ska redovisa om statsbidrag utbetalas till skolan som avser eleven och om arbetsgivaren betalar för utbildningen. Ersättningens storlek ska då avräknas så att den täcker mellanskillnaden. Ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor
till och från hemmet, s.k. inackorderingstillägg, kan ej erhållas vid studier utomlands.
6. Ersättningen utges endast för sådan utbildning som helt ersätter utbildning i Sverige. Ersättning utgår således inte för sådan utbildning som
måste genomgås även vid svensk skola efter återkomsten.
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7. Uppgift om skolans bank och kontonummer m.m. skall lämnas till utbildningsförvaltningen i god tid före utbetalning av ersättningen. Alla
kontakter med skolan skall skötas av eleven eller dennes familj.

