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Syfte
En elev som studerar på gymnasiet i Varbergs kommun har möjlighet att
genomföra gymnasiala studier utomlands. Syftet med dessa riktlinjer är att
tydliggöra på vilka grunder ansökan om skolpeng för studier utomlands ska
beviljas eller avslås.

Villkor för ersättning
För att studera utomlands med rätt till ersättning från Varbergs kommun ska
följande villkor vara uppfyllda:


Eleven och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Varbergs
kommun under hela studietiden utomlands.



Gymnasieskolan ska vara en av Skolverket/Skolinspektionen godkänd
svensk utlandsskola alternativt att gymnasieskolan erbjuder International
Baccalaureate och är auktoriserad av stiftelsen International Baccalaurate.



Studierna utomlands ska omfatta minst en termin och högst ett läsår.



Skolpeng beviljas endast för sådan utbildning som helt ersätter
utbildningen i Sverige enligt svensk läroplan. Skolpeng utgår således inte
för sådan utbildning som måste genomgås även vid svensk skola efter
återkomsten.

Utbetalning av ersättning


Skolpengens storlek utgår från samma grunder som den interkommunala
ersättningen förmotsvarande utbildning i Sverige.



Skolpeng utbetalas enbart till aktuell skola. Ingen utbetalning sker till
privatperson.

Ansökan
Ansökan om skolpeng för studier utomlands görs via en särskild blankett som finns
på kommunens hemsida. Ansökan ska inkomma senast den 30 mars för
höstterminen samma år och 30 september för vårterminen året därpå.
Skolpeng utbetalas efter uppvisande av antagningsbevis, utbildningsbevis, betyg
eller annan dokumentation som visar vilka studier eleven ska påbörja, har påbörjat
eller har genomfört.
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.

Meddela kommunen vid studieavbrott
Om eleven avbryter sina studier eller flyttar är vårdnadshavaren (om eleven är
omyndig) eller eleven (om eleven är myndig) skyldig att informera kommunen.

