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Riktlinjer om ersättning för gymnasiestudier i utlandet
Det finns det idag sex skolor som ger undervisning utomlands som motsvarar det 
svenska gymnasiet. En sådan gymnasieskola (med statsbidrag från Sverige) måste 
anpassa gymnasieundervisningen så långt som möjligt efter svenska riktlinjer och 
styrdokument. Betyg sätts enligt svensk lagstiftning och skolorna granskas av 
Statens Skolinspektion precis som vanliga gymnasieskolor i Sverige. Det är till dessa 
skolor som du kan ansöka om att få ersättning för studierna under din 
gymnasieutbildning och under förutsättning att du uppfyller vissa krav: 

1. Skolan ska vara godkänd som en svensk skola i utlandet och skolan får inte
samtidigt erhålla stadsbidrag för dig.

2. Du och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Järfälla under hela
utlandsvistelsen.

3. Du måste vara antagen och ha påbörjat ett nationellt program i gymnasiet eller
redan studera vid ett nationellt program i gymnasieskolan om du har för avsikt
att studera i årskurs ett eller två i utlandet.

4. Tim- och kursplaner ska stämma mellan skolorna så att din sammanlagda
studietid inte blir längre än tre år.

6. Du kan inte få inackorderingsstöd från din hemkommun när du studerar i utlandet.

7. Det kan tillkomma kostnader då Järfälla endast betalar ut ersättning till den skola
du studerar vid som maximalt motsvarar den aktuella programpengen för den ut-
bildning som du går på och som högst ett läsår. Ersättningen för studierna regleras
direkt mellan skolan och hemkommunen och utbetalas en gång per termin.

8. Du och/eller din vårdnadshavare är skyldiga att skriftligen informera kommunen
om det uppstår förändringar, som studieavbrott och flytt till annan kommun.

9. Använd bifogad ansökningsblankett när du ansöker om ett års studier i utlandet.

Gymnasieskolor i utlandet som är godkända av Skolverket: 
• Belgien, Scandinavian School of Brussels
• England, Svenska skolan i London
• Frankrike, Svenska skolan i Paris
• Kenya, Svenska skolan i Nairobi
• Spanien, Svenska skolan i Fuengirola
• Spanien, Skandinaviska skolan i Madrid




