SKOLFS 2008:9
Utkom från trycket den 11 april 2008
Skolverkets föreskrifter
om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar;
beslutade den 17 januari 2008.
Med stöd av 8 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
föreskriver Skolverket följande.
Svensk utlandsskola
1 § Av ansökan ska framgå
- huvudmannens planering för utlandsskolan,
- förutsättningar på orten, och
- det allmänna svenska intresset av skolan.
2 § Till ansökan ska en handling som verifierar huvudmannens rättskapacitet biläggas. För ideella föreningar ska
stadgar och en handling som upptar föreningens styrelseledamöter biläggas. För ett svenskt aktiebolag ska ett registreringsbevis biläggas.
3 § Till ansökan ska biläggas ett dokument som styrker att huvudmannen är registrerad enligt värdlandets lagstiftning.

Styrelse
4 § Stadgar eller motsvarande dokument för huvudmannen ska biläggas. Följande punkter bör ingå:
- namnet på associationen,
- ändamålet med föreningens verksamhet,
- uppgifter om hur beslut fattas i föreningens angelägenheter,
- villkor för medlemskap,
- styrelsens sammansättning,
- att Skolverket ska utse en ledamot i styrelsen,
- uppgift om firmatecknare,
- uppgift om revisor, och
- datum när stadgarna antogs.
5 § Den ledamot som utsetts av Skolverket ska kvarstå som ledamot till dess att han eller hon entledigas från
uppdraget av Skolverket.
6 § Den ledamot som utsetts av Skolverket ska
- bevaka att svenska skolförfattningar efterlevs,
- medverka till att styrelsen behandlar alla angelägenheter som huvudmannen har att besluta om,
- uppmärksamma Skolverket på problem av den art att statsbidraget till skolan kan komma att förändras, och
- vara Skolverkets kontaktperson i samband med inspektion eller tillsyn vid en skola.
Statsbidrag
7 § Bidragsberättigade lokalkostnader utgör:
- hyreskostnad för lokaler som är nödvändiga för undervisningen: klassrum, grupprum, bibliotek, slöjdlokaler,
gymnastiksal, skolmatsal, samlingslokal enbart för skolans bruk, expeditionsutrymmen, personalutrymmen,
elevvårdsutrymmen, kapprum, toaletter, städutrymmen och institutionslokaler,
- räntekostnad och avskrivning för investering i egen skolbyggnad i de delar som godkänts av staten. Om annat
statligt bidrag utgått som täcker en del av godkänd investeringskostnad, lämnas ersättning med
mellanskillnaden mellan det beloppet och den faktiska kostnaden,
- driftskostnader: värme, ventilation, belysning, städning, vatten och gas,
- fastighetsskatt,
- fastighetsförsäkring,
- löpande underhåll,
- arrende, och
- vakthållning av skollokaler under särskilda förhållanden.
Kompletterande svensk undervisning
8 § En huvudman för enbart kompletterande svensk undervisning ska på samma sätt som anges för huvudman för
utlandsskola i 2 § vara klart identifierbar och ha rättskapacitet.
9 § Huvudmannen ska ha ett konto i svensk bank dit statsbidraget kan betalas in. Kontot ska tillhöra huvudmannen.
10 § Undervisningen bör motsvara två timmar i veckan under 37 veckor. Huvudmannen får efter samråd med lärare,
elever och vårdnadshavare förlägga undervisningen annorlunda.

11 § Eleven har rätt att på begäran få ett intyg över sina kunskaper i svenska språket. Ett sådant intyg ska utgå från
kursplanens mål.
12 § Den elev som har genomgått ett nationellt prov bör få ett intyg på sina kunskaper.
Uppföljning och utvärdering
13 § Huvudmannen ska årligen till Skolverket lämna in en årsredovisning där intäkter och kostnader särredovisas och
specificeras. Årsredovisningen ska innehålla:
- protokoll från årsmöte,
- resultaträkning,
- balansräkning, och
- förvaltningsberättelse.
______________
Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket.
Genom föreskrifterna upphävs föreskriften (SKOLFS 1994:41) om statsbidrag till utlandsskolors lokalkostnader.
På Skolverkets vägnar
PER THULLBERG
Charlotte Wieslander

