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Inledning
Riktlinjer är ett stöd för gymnasieansvaret samt externa gymnasieskolor i samband med ansökan om
ersättning vid förlängd undervisning.
Elever som läser mer än tre år i gymnasiet för att de bytt program eller läst introduktionsprogram och
därefter skrivits in på ett nationellt program berörs inte. Inte heller berörs de elever som läser ett fjärde
tekniskt år efter att de avslutat teknikprogrammet
Enligt skollagen (kap 16 § 15) är de nationella programmen inom gymnasieskolan avsedda att
genomgås på tre läsår. Utbildningar på introduktionsprogram ska motsvara heltidsstudier på nationella
program (SL kap 17 § 6). Program inom gymnasiesärskolan är avsedda att genomgås på 4 år (SL kap
19 § 17).

Syfte
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att en likvärdig och en god bedömning skall kunna göras i
frågan om förläng undervisning på så vis kunna hantera ersättningsfrågan. För att kunna göra en
bedömning som hemkommun behöver hemkommun få ta del av elevens skolgång. Se bilaga 1

Utgångspunkten vid bedömning om ersättning.
För att kommunen skall kunna ta göra en bedömning kring förläng undervisningen behöver
gymnasieskolan visa på att de har gjort insatser för att eleven skall kunna få fullständig
gymnasieexamen.
Eleven skall kunna genom en förlängd undervisning ha goda förutsättningar att uppnå fullständiga
slutbetyg på så kort tid som möjligt, eller om den förlängda studietiden avser behörighetsgivande
kurser som eleven har svårt att läsa in till exempel inom ramen för kommunal vuxenutbildning eller
allmän kurs vid folkhögskola. Med utgångspunkt från dessa principer kan ersättning t ex nekas om
förlängningen beror på hög frånvaro och underlaget inte visar att det finns anledning att tro på en
tydlig förbättring
Principen om lika behandling ska ligga till grund för bedömningen. Utöver detta görs en individuell
bedömning utifrån varje elevs förutsättningar.
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Ansökan
Ansökan skall vara inlämnad med underlagd senast den 1 april det år elevens läser årskurs tre för ett
treårigt program. Eller årskurs fyra gymnasiesärskolor.
Har en ansökan ej gjorts och huvudman får ersättning för en elev fjärde respektive femte året stoppas
utbetalning till huvudman.
Det är rektor på skolan som beslutar om förläng undervisning.

Beräkning av ersättningsnivå.
Ersättning baserats på programpris och antal poäng eleven skall läsa under den förlängda
undervisningen. Vid beräkning räknas endast de kurser som inte är betygsatta. Detta innebär att de
kurser som rektor har beviljat en elev att gå om på grund av att eleven har fått F tas inte med i
beräkningen av ersättningsnivå. Ersättningen beräknas utifrån hur många poäng eleven läser per
termin. Saknas beslut om förläng undervisning utgår ingen ekonomisk ersättning.
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Bilaga 1

Underlag för att komplettera för en gymnasieexamen
Elevens kontaktuppgift

Skola

Program

Följande dokument bifogas vid ansökan
Beslutsunderlag
o Ja
o Nej
Studieplan
o Ja
o Nej
Redovisning av frånvaro
o Ja
o Nej
Dokumenterad utredning/kartläggningar och åtgärder.
o Ja
o Nej
Underskrift rektor
Datum Underskrift

Namnförtydligande

Handlingarna skickas till: Teres Linchausen, Gymnasieansvarig/KAA,
Bildningsförvaltningen, Järnvägsgatan 12. 463 80 Lilla Edets kommun
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Stöd i skollagen för att förlänga undervisningen.
16 kap. Allmänna bestämmelse om gymnasieskolan
Utbildningens läng
15§ De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre år läsår.
Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår.
Om huvudmannen har fått tillstånd av statens skolvekt, får denna besluta att en utbildning får fördelas
på kortare tid än tre läsår.
19 Kap. Gymnasiesärskolan, program
Utbildningens längd
17§ Utbildningen i gymnasiesärskolan är avsedda att genomgås på under fyra läsår. Huvudmannen får
besluta att utbildningen fördelas under längre tid.

