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Föredragnings-PM – Svenska sektioner vid internationella skolor i
utlandet
Viktig information om beslutstillfället, bidragsomgång 2021
Bestämmelser om statsbidrag till svenska sektioner regleras i 2, 36, 43 och 44 §§ Förordning
(1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, nedan kallad
förordningen och Skolverkets författning SKOLFS 1998:30.
Bidraget riktar sig fem svenska sektioner vid internationella skolor Lycee International St-Germainen-Laye, QSI International School of Pápa, United Nations International School of Hanoi och
Dubai International Academy som anordnar undervisning i svenska och om Sverige.
American School of Warszaw med svenska skolföreningen i Warszawa som huvudman anordnar
undervisning i svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap.
Beslut om tillstånd att starta en svensk sektion vid nationell eller internationell skola fattas av
regeringen.
Beräkning av bidragsbeloppet

Bidrag ska lämnas med ett belopp per elev som regeringen beslutar särskilt för varje kalenderår
(bidragsår). Beräkningen av bidraget ska grundas på medelvärdet av antalet elever som deltagit i
undervisningen den 15 oktober under de tre närmast föregående år. Bidraget för år 2021 är beräknat
på medelvärdet av antalet behöriga elever år 2018, 2019 och 2020.
Samtliga svenska sektioner vid internationella skolor har ansökt om statsbidrag för 225 elever och
medelvärdet av antalet behöriga elever har blivit 234 för bidragsomgången 2021.
Bidragsbeloppet beslutas av regeringen och anges i Skolverkets regleringsbrev. Beloppet som avses i
regleringsbrevet ska för bidragsåret 2021 utgöra 15 470 kronor per elev. Skolverket beslutar att
bevilja totalt 3 619 980 kronor i bidrag till de fem svenska sektionerna. Sektionerna beviljades 3 522
750 kronor i statsbidrag för bidragsåret 2020, vilket är något lägre än år 2021.
Utbetalningsplan

Skolverket betalar enligt regeringsbeslut ut statsbidrag med en fjärdedel av beloppet under var och en
av månaderna mars, juni, september och december 2021.
Handläggning och stickprovskontroll

Inkomna ansökningar har handlagts av Zahid Hassan och kontroll har gjorts av Sara Gustafsson
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Uppföljning

Enligt 43 § i förordningen är huvudmannen skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de
uppgifter som Skolverket behöver för sin granskning. Kursplaner är en typ av uppgifter som kan
begäras in. Uppföljning för att styrka att sektionerna anordnar undervisning enligt förordningen och
SKOLFSen kan även ske i form av verksamhetsbesök som genomförs av undervisningsråd vid
Skolverkets läroplansavdelning.

