SKOLFS 1998:30
Utkom från trycket den 25 januari 1999
Senaste lydelse av
Förordning
om statsbidrag till svensk undervisning vid International
School of Geneva och American School of Warszaw;
utfärdad den 17 december 1998.
Regeringen föreskriver följande.
Inledande bestämmelser
1 §Statsbidrag får lämnas för undervisning i svenska språket, svensk historia
och svensk samhällskunskap som bedrivs vid
–
International School of Geneva med svenska skolföreningen i
Genève som huvudman och
–
American School of Warszaw med svenska skolföreningen i
Warszawa som huvudman.
2 §För att bidrag skall lämnas gäller att minst en av elevens vårdnadshavare,
eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket i sitt umgänge med
eleven.
Undervisningen
3 §Eleverna skall delta i undervisning som motsvarar svensk grundskola eller ett nationellt program i gymnasieskolan.
4 §Undervisningen i de ämnen som anges i 1 § skall i huvudsak följa svensk
läroplan och kursplan för grundskolan respektive gymnasieskolan.
5 §Betyg skall ges i ämnet svenska efter fullföljd utbildning. Lärarna skall
använda de betygskriterier som har fastställts för kursen och bör använda de
nationella ämnesproven i svenska som ett hjälpmedel för bedömningsgrund
vid betygssättningen.
6 §Undervisningens omfattning i de ämnen som anges i 1 § skall vara sex
undervisningstimmar per vecka. I de lägre årskurserna kan undervisningen

omfatta fem undervisningstimmar per vecka, förutsatt att den ges i små
grupper med individualiserad undervisning.
Beräkning och utbetalning av statsbidrag
7 §Bidrag lämnas med ett belopp per elev som regeringen fastställer för
varje kalenderår (bidragsår).
För perioden den 1 juli – den 31 december 1999 skall bidraget utgöra
4 800 kr per elev.
8 §Beräkningen av bidraget skall grundas på medelvärdet av antalet elever
som deltagit i undervisningen den 15 oktober under de tre närmast
föregående åren.
Statens skolverk fastställer och betalar ut statsbidraget med en fjärdedel
av beloppet under var och en av månaderna mars, juni, september och
december.
9 §Om antalet undervisningstimmar enligt 6 § inte uppfylls kan bidrag lämnas enligt bestämmelserna i 33 § förordningen (1994:519) om statsbidrag
till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.
Överklagande
10 §Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

_____________________
Denna förordning skall kungöras i Statens skolverks författningssamling
(SKOLFS).
Förordningen träder i kraft den 1 juli 1999.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Gunvi Larsson
(Utbildningsdepartementet)

