FÖRFATTNINGSSAMLING

1(1)

M. 3.4
RIKTLINJER FÖR BIDRAG AVSEENDE GRUNDSKOLESTUDIER
UTOMLANDS FÖR ELEVER FOLKBOKFÖRDA I LOMMA KOMMUN
1. Vårdnadshavare som planerar en vistelse utomlands för en längre tid,
mindre än en termin men mer än 10 dagar, ansöker om ledighet för eleven
hos rektor. Beviljas ledigheten ansvarar elevens skola för att förse eleven
med läromedel och studieuppgifter samt att hålla en regelbunden kontakt
med eleven för att följa upp studierna. Ska eleven vistas längre tid än en
termin utomlands är detta att betrakta som en varaktig utlandsvistelse. Då
upphör skolplikten i Sverige och eleven skrivs ut från den svenska
grundskolan.
2. Vistas eleven längre än en termin utomlands kan vårdnadshavarna ansöka om
skolgång i en skola som är godkänd av Skolverket som svensk skola. Om
villkoren i nedanstående förordning(1994:519) uppfylls ansvarar staten för
utbildningen. Uppfylls inte förordningen utgår inga bidrag från svenska staten
eller Lomma kommun.
3. Väljer vårdnadshavare en skola som inte är godkänd av Skolverket får
vårdnadshavaren alltid själv bekosta skolgången i utlandet.
Utdrag ur förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av
utlandssvenska barn och ungdomar § 3
Om inte något annat framgår av 33 och 36 §§, utgör de elever underlaget för bidraget
som uppfyller följande villkor. Minst en av deras vårdnadshavare är svensk
medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av
1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
a. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,
b. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk
juridisk person har ett bestämmande inflytande,
c. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver
verksamhet i Sverige, eller
d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,
4. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.
Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket
får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.
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