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Riktlinjer för att byta ut ett läsårs studier vid en svensk gymnasieskola i utlandet för elever folkbokförda i Järfälla.
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 i högst ett år 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.
Du kan maximalt studera vid skolan i ett läsår.
Du måste vara antagen och påbörjat ett nationellt program i gymnasiet eller
redan studera vid ett nationellt program i gymnasieskolan.
Du och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Järfälla under hela utlandsvistelsen.
Tim- och kursplaner ska stämma mellan skolorna så att din sammanlagda studietid inte blir längre än tre år.
Du kan inte få inackorderingsstöd från din hemkommun när du studerar i utlandet.
Det kan tillkomma kostnader då Järfälla endast betalar ut ersättning till den
skola du studerar vid som maximalt motsvarar den aktuella programpengen för
den utbildning som du går på och som högst ett läsår. Ersättningen för studierna regleras direkt mellan skolan och hemkommunen och utbetalas en gång per
termin.
Använd bifogad ansökningsblankett när du ansöker om ett års studier i utlandet.
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Gymnasieskolor i utlandet som är godkända av Skolverket







Belgien, Bryssel
Spanien, Fuengirola
Spanien, Madrid
England, London
Frankrike, Paris
Kenya, Nairobi

Kontakta mig på nedanstående mejl eller telefonnummer om du har frågor.

tRiktl utland

Kompetensförvaltningen
Ledning och verksamhetsstöd
Maja Jansson, Antagningsansvarig
Telefon: 08-580 283 88 (direkt)
Fax:

Besöksadress: Posthuset plan 1
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Ansökan om ersättning för studier i utlandet
Med denna ansökan ska antagningsbesked, studieplan för nuvarande skola samt antagen skola i utlandet och personbevis för den sökande bifogas.
Elevuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon/Mobil

Mejladress

Nuvarande skola
Nuvarande skola

Program

Kontaktperson på skolan

Funktion

Telefon

Mejladress

Årskurs

Vårdnadshavare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon/Mobil

Mejladress

Underskrift
Datum och underskrift

Ansökan skickas till:
Järfälla kommun
Kompetensförvaltningen
Maja Jansson
177 80 Järfälla
Information om Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
När du gör en ansökan eller en anmälan på någon av Järfälla kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna
behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Du har rätt till att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om
personuppgifter som vi behandlar.

