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Riktlinjer för studier utomlands
Barn-och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017
riktlinjer för medflyttning av skolpeng/programpeng för barn/elever som är
folkbokförda på Gotland och som vill studera utomlands.
Medflytt av skolpeng/programpeng

För att medflyttning av skolpeng/programpeng ska beviljas ska nedanstående
förutsättningar vara uppfyllda:
1. Eleven/barnet ska vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden utomlands.
Minst en av föräldrarna ska följa med barnet utomlands om ansökan avser studier
motsvarande grundskolenivå.
2. Eleven är antagen och har tackat ja till en plats i gymnasieskolan/går på gymnasiet
på Gotland. (avser gymnasieelev)
3. För omyndig elev gäller att minst en av elevens vårdnadshavare ska vara
folkbokförd och stadigvarande vistas på Gotland, såvida inte tidsbegränsat arbete
eller studier utomlands föranleder annat. Anknytningen till Gotland kan komma att
kontrolleras.
4. Är eleven myndig och folkbokförd på Gotland kan eleven få programpeng
utomlands även om inte någon av föräldrarna är folkbokförda på Gotland.
5. Skolan i utlandet ska vara godkänd som svensk utlandsskola av Skolverket. Den ska
följa den svenska skollagen, läroplaner och kursplaner och har Skolinspektionen
som tillsynsmyndighet.
6. Studierna utomlands ska motsvara heltidsstudier.
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7. Utbildningen i utlandet ska i allt väsentligt motsvara och ersätta den utbildning som
barnet/eleven genomgår enligt läroplan i svensk grund/gymnasieskola. Vilket
innebär att tim- och kursplaner stämmer mellan skolorna så att den totala studietiden
inte förlängs. Ersättning utgår inte för sådan gymnasieutbildning som måste
genomgås även vid svensk skola efter återkomsten.
8. Barnet/eleven ska vara utskriven från sin "hemskola" under tiden för studierna
utomlands. Vid hemkomsten skrivs barnet/eleven in i nästa årskurs och om möjligt
på samma skola.
9. Medflyttning av skolpeng/programpeng beviljas minst en termin och högst ett läsår i
taget. Vid prövning av ansökan om ytterligare läsår ska utbildningsbevis, betyg eller
annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts kunna uppvisas.
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Ersättning

För ett beviljas ersättning gäller följande:
1. Inackorderingsbidrag beviljas inte under studietiden utomlands.
2. Ersättning utgår inte om eleven omfattas av förordning (1994:519) om statsbidrag
till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.
3. Ersättning beviljas inte för elever som permanent flyttar med sin familj eller någon
av vårdnadshavare till berörd studieort.
4. Ersättning utbetalas endast till skolan mot faktura. Ingen ersättning utbetalas till
privatperson.
5. Om svensk nationell lagstiftning ändras så att skolpeng/programpeng utomlands ej
kan utgå, förbehåller sig Region Gotland rätten att avbryta ersättning till skolgången
utomlands även om kriterierna i övrigt är uppfyllda.
6. Ersättning lämnas med högst den av nämnderna fastställda skolpeng/programpeng
för aktuell skolform/gymnasieprogram, och endast för tid som sammanlagt
motsvarar normalstudietiden för den aktuella utbildningen i svensk skola.
7. Ersättningens storlek kan uppgå högst till en summa motsvarande gjorda utlägg och
högst till ett belopp motsvarande aktuell skolpeng/programpeng på Gotland.
Ersättning utgår inte om skolan också för statsbidrag för eleven enligt reglerna för
utlandssvenskar.
8. Prövning av rätt till medflyttning av skolpeng/programpeng ska fattas i förväg enligt
vid varje tidpunkt gällande delegationsordning.
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9. Om barnet/eleven avbryter utbildningen under terminen/läsåret justeras ersättningen
på så sätt att ersättningen utgår för det antal dagar eleven deltagit på utbildningen.

Elevens/ vårdnadshavarens ansvar

1. Eleven/vårdnadshavaren ansvarar för ansökan till utlandsskolan och alla kontakter
med berörd skola.
2. Eleven/vårdnadshavaren betalar den eventuella merkostnad för utbildningen som
kan uppstå om skolavgiften är högre än det belopp som Region Gotland betalar till
skolan.
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3. Eleven/ vårdnadshavaren betalar även alla övriga kostnader, t ex resor vid
utbildningens början och slut, resor på orten, kost, logi, försäkringar mm.
4. Eleven omfattas ej av Region Gotlands försäkringar, vilket innebär att eleven måste
själv ansvara för ett fullgott försäkringsskydd under vistelsen.
5. Eleven/ vårdnadshavaren ansvarar för att informera mottagande skola om de regler
som hemkommunen tillämpar.
6. För gymnasieelev är det möjligt att söka studiebidrag inom EU på samma sätt som i
Sverige, ansökan görs till CSN.
7. När skolplikten1 upphör på grund av varaktig vistelse2 i utlandet upphör även
hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning. Skolplikten upphör
även om familjen flyttar utomlands permanent och därmed inte längre är
folkbokförd i landet.
Ansökan

Ansökan om medflyttning av skolpeng/programpeng vid studier utomlands ska ställas
till:
Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Box 1341
621 24 Visby
Ansökan ska innehålla:
Personbevis
Uppgift om nuvarande skolplacering
Kopia på antagningsbesked från skolan i utlandet
Ansökan ska inlämnas i god tid till förvaltningen, vanligtvis ca 3 månader i förväg. Vid
en sen ansökan kan utbetalningen bli sen, reduceras alternativt utebli.
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Om studierna av någon anledning måste avbrytas så ska detta omgående meddelas till
Region Gotland, samma adress som vid ansökan.

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning, och inträder höstterminen det år barnet fyller
sju och upphör efter det nionde skolåret eller efter det tionde året för elever i specialskolan.
2 Skolans författningar innehåller ingen definition av vad som avses med varaktigt vistas utomlands, finns dock rättsfall som menar att
två månader ej anses som varaktig vistelse medans två år bedömdes göra det.
1
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