ANSÖKAN avseende studier utomlands, gymnasieelever
Gymnasieelev som är folkbokförd i Örnsköldsviks Kommun kan om rådande kriterier (se riktlinjer, sid 3)
är uppfyllda studera utomlands under ett (1) års tid med ersättning för gymnasieutbildningen från
Örnsköldsviks Kommun.

Personuppgifter
Sökandes för- och efternamn

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

E-post

Mobiltelefon

Adress (gata, postnummer, ort)

Telefon bostad

Vårdnadshavare
För- och efternamn

E-post

Adress (gata, postnummer, ort)

Mobiltelefon/Telefon bostad

För- och efternamn

E-post

Adress (gata, postnummer, ort)

Mobiltelefon/Telefon bostad

Nuvarande studier vid gymnasieskola
Nuvarande gymnasieskolas namn

Kommun

Mottagande gymnasieskola utomlands
Gymnasieskolas namn

Stad/Ort

Land

Kontaktuppgifter gymnasieskola utomlands
Kontaktperson, för- och efternamn

E-post

Datum för studier utomlands
Startar datum (åå-mm-dd)

Avslutas datum (åå-mm-dd)

Vänd blad!

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6

0660-880 00 vx

12 58 90 -4

Förvaltningens e-postadress

Bankgiro

bildning@ornskoldsvik.se

188-4774
Org.nr 212000-2445

ANSÖKAN avseende studier utomlands, gymnasieelever
Underskrifter
______________

______________________________________________________________

Datum

Sökandes underskrift

________________
Datum

_____________________________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift/Namnförtydligande

________________
Datum

_____________________________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift/Namnförtydligande

OBS! Till denna ansökan ska antagningsbesked från mottagande gymnasieskola, som visar
vilka studier elever ska påbörja, bifogas.
Ansökan lämnas, postas eller scannas/e-postas till nedanstående adress/er senast den 1 april
våren innan planerad skolstart.
Postadress
Örnsköldsviks Kommun
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

E-post
bildning@ornskoldsvik.se

Riktlinjer – vänd blad!

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6

0660-880 00 vx

12 58 90 -4

Förvaltningens e-postadress

Bankgiro

bildning@ornskoldsvik.se

188-4774
Org.nr 212000-2445

ANSÖKAN avseende studier utomlands, gymnasieelever
Riktlinjer för ersättning avseende studier vid gymnasieskola utomlands
Gymnasieelev som är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun kan om nedanstående kriterier är
uppfyllda studera utomlands under ett ()1 år med ersättning för gymnasieutbildningen från
Örnsköldsviks kommun:
1. Eleven och minst en av vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Örnsköldsviks kommun under
hela studietiden utomlands.
2. Eleven ska vara utskriven från sin svenska gymnasieskola under studietiden utomlands.
3. Gymnasieskolan ska vara en av regeringen godkänd svensk utlandsskola och stå under tillsyn
av Skolinspektionen.
4. Ansökan ska skickas till bildningsförvaltningen Örnsköldsviks senast 1 april våren innan
skolstart
5. Ersättning utgår endast för studier under 1 år om motsvarar den programersättning som
fastställs för fristående gymnasieskolor av bildningsnämnden
6. Ersättningen utges endast för sådan utbildning som helt ersätter utbildning i Sverige.
Ersättningen utgår inte för sådan utbildning som måste genomgås även vid svensk skola efter
återkomsten.
7. Inga inackorderings- och resebidrag beviljas av hemkommunen i samband med utlandsstudier.
8. Ersättning utbetalas enbart till mottagande gymnasieskolan. Ingen utbetalning sker till enskild
individ.
9. Till ansökan ska bifogas antagningsbesked från mottagande gymnasieskola som visar vilka
studier eleven ska påbörja.
Dessa riktlinjer gäller endast gymnasieelever.

Ersättning gällande grundskoleelever
Till grundskoleelever som studerar utomlands utgår inte ersättning i form av skolpeng då
hemkommunen inte har någon skyldighet att betala för skolgång utomlands.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6

0660-880 00 vx

12 58 90 -4

Förvaltningens e-postadress

Bankgiro

bildning@ornskoldsvik.se

188-4774
Org.nr 212000-2445

