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1. Inledning 
Riktlinjerna fungerar som ett stöd för verksamheten att besluta om ersättning ska beviljas för 
förlängd undervisning för elever. Om riktlinjerna i något avseende strider mot 
författningsbestämmelser eller mot fastställd tolkningar skall riktlinjerna inte tillämpas i dessa 
delar. 

2. Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en likvärdig bedömning för om en skola ska beviljas 
ersättning för förlängd undervisning för en elev. 

3. Kommunala gymnasieskolor 
Ersättning för förlängd studietid beviljas inom ramen för interkommunal ersättning, 
Kommunstyrelsens delegationsordning, F5. Ansökan ska ha inkommit till Sektor bildning och 
lärande, senast 1 april under elevens sista läsår, årskurs tre för ett treårigt program. Om det finns 
särskilda skäl kan överläggning inledas efter 1 april. 

4. Fristående gymnasieskolor 
Ersättning för förlängd studietid beviljas inom ramen för grundbeloppet till fristående skolor, 
Sociala myndighetsnämndens delegationsordning. Ansökan ska ha inkommit till Sektor bildning 
och lärande, senast 1 juni under elevens sista läsår, årskurs tre för ett treårigt program. 

5. Beräkning av ersättningsnivå 
Ersättningen baseras på programpris och antal poäng som eleven ska läsa under den förlängda 
undervisningstiden. Vid beräkning av ersättningsnivå räknas endast de kurser som inte är 
betygssatta. Det innebär att kurser som rektor beviljat en elev att gå om, på grund av att eleven 
fått betyg F på kursen, inte tas med i underlaget för uträkning av ersättningsnivå. Ersättningen 
beräknas utifrån hur många poäng som eleven läser per termin. Saknas beslut om förlängd 
undervisning utgår ingen ekonomisk ersättning. 

6. Utgångspunkt för beslut om förlängd undervisning 
Beslut om förlängd undervisning ska utgå från skollagen och gymnasieförordningens 
bestämmelser. Kungälvs kommun utgår från att besluten om förlängd undervisning är tagna med 
hänsyn till elevens förutsättningar och att skolan har prövat alla möjligheter för eleven att fullfölja 
ett nationellt program på avsedd tid innan skolan beslutar om åtgärder som innebär förlängd 
undervisning. Syftet med förlängningen ska vara att eleven ska nå målen för utbildningen genom 
att fördela undervisningen över längre tid än tre år för gymnasieskolan och fyra år för 
gymnasiesärskolan 

Det innebär att hela eller delar av kurser flyttas till den förlängda delen och att rektor samtidigt 
gör en bedömning av hur lång tid undervisningen ska förlängas. Den individuella studieplanen 
uppdateras i samband med beslutet om förlängd undervisning. 
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7. Bedömning för beslut om ersättning 
Likabehandlingsprincipen, att kommunala skolor ska bedömas på samma sätt som fristående 
skolor ligger till grund för bedömningen. Utöver det görs en bedömning utifrån varje elevs 
förutsättning. 

För att ersättning ska beviljas krävs att den individuella studieplanen är reviderad och att det 
tydligt framgår vilka kurser eller delar av kurser som förläggs till den förlängda delen. Skolan ska 
kunna visa att dem gjort insatser för att eleven ska nå målen för utbildningen inom tre år för 
elever i gymnasieskolan och inom fyra år för elever i gymnasiesärskolan. Av underlaget behöver 
det också framgå att eleven genom förlängningen har goda förutsättningar att nå ett fullständigt 
slutbetyg 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.  

Exempel på när begäran om ersättning för förlängningen avslås är hög frånvaro under en längre 
period och underlaget inte visar på att det finns anledning att tro på en tydlig förbättring.  

Elever som studerar på introduktionsprogram omfattas inte av förlängd undervisning. 

8. Stöd i skollagen för att förlänga utbildningen 
 
16 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
Utbildningen längd  
15 § De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår. 
Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår. 
 
Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk, får denne besluta att en utbildning 
får fördelas på kortare tid än tre läsår. 
 
19 kap. Gymnasiesärskolan, program 
Utbildningens längd 
17 § Utbildningen i gymnasiesärskolan är avsedd att genomgås under fyra läsår. Huvudmannen 
får dock besluta att utbildningen får fördelas på längre tid. 

Regeringen får meddela föreskrifter om huvudmannens befogenheter enligt första stycket. Lag 
(2012:109). 


	1. Inledning
	2. Syfte
	3. Kommunala gymnasieskolor
	4. Fristående gymnasieskolor
	5. Beräkning av ersättningsnivå
	6. Utgångspunkt för beslut om förlängd undervisning
	7. Bedömning för beslut om ersättning
	8. Stöd i skollagen för att förlänga utbildningen

