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1. Inledning
I skollagstiftningen saknas reglering för hur kostnaden för den förlängda studietiden ska
fördelas mellan skolhuvudman och hemkommun. Det finns ingen utskriven skyldighet att en
kommun måste ersätta mer än tre års studietid.
2. Syfte
Riktlinjerna är avsedda att användas som resursfördelningsmodell för intern resursfördelning
för elever folkbokförda i Håbo. Den används även för fristående skolor då de har rätt till
samma ersättning som kommunens egen gymnasieskola enligt likabehandlingsprincipen.
Riktlinjerna används även som utgångspunkt vid överenskommelser om interkommunal
ersättning
3. Avgränsning
Med förlängda studier avses studier för elever som efter ordinarie studietid inte klarat
fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program i gymnasieskolan och därför erbjuds ett
fjärde år på samma program och inriktning enligt 9 kap. 7 § gymnasieförordningen.
Riktlinjerna omfattar även elever som erbjuds att gå om årskurs ett eller två inom samma
program och inriktning.
Nedanstående elever omfattas inte av riktlinjerna utan ersättning regleras på andra sätt:
• Elever som läser mer än tre år i gymnasiet för att de bytt program, inriktning eller
först läst ett introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program
• Elever som läser ett fjärde tekniskt år efter att de avslutat teknikprogrammet
• Elever som läser vid riksgymnasiet i Örebro vilket regleras i kapitel 10 i
gymnasieförordningen
• Elever vid gymnasiesärskolan då gymnasiesärskolan är avsedd att genomgås på 4 år
och gymnasiesärskolan inte omfatta av aktuell paragraf i gymnasieförordningen
• Elever vid Introduktionsprogrammen då dessa program inte har någon fastställd
längd utan regleras av huvudmannens plan för utbildningen.
Utredning
Håbo kommun begär i samband med ansökan in underlag som visar de beslut som skolan
har fattat i samband med beslutet om förlängd studietid.
Bedömningen om rätt till ersättning baseras på de åtgärder och beslut som skolan har
vidtagit inför och i samband med att eleven beviljats förlängd studietid.
Bedömningsgrunder

• Finns beslut om förlängd undervisning på grund av reducerat program eller på grund
av särskilda skäl med hänsyn till elevens förutsättningar?
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Om förlängningen beror på reducerat program
• Finns beslut om reducerat program?
• Finns beslut om särskilt stöd?
Om förlängningen beror på frånvaro på grund av sjukdom
• Finns beslut om särskilda undervisning under längre sjukdom
Om förlängningen beror på annan frånvaro
• Finns rektorsbeslut om att utbildningen inte avslutats på grund av synnerliga skäl vid
frånvaro mer än 30 dagar i följd
• Finns åtgärdsprogram eller motsvarande som visar att skolan har försökt åtgärda
frånvaron?
Håbo kommun avslår ansökan om ersättning om:
• Skolan inte kan visa att man fattat de beslut som ska ligga till grund för ett beslut om
förlängning.
• Om förlängningen beror på att eleven läser utökat program
• Förlängningen i första hand inte beror på studiesvårigheter utan att utbildningen
fördelats över flera år för att kunna kombinera studierna med andra aktiviteter till
exempel en idrottsutbildning.
Beräkning av ersättning

Full ersättning kan utgå för ej påbörjad kurs som ingår i programmet och kurs som eleven
fått betyg F i under förutsättning att beslut och underlag finns.
Ersättning utgår endast för kurser som ingår i det ordinarie programmet.
Ersättning baseras på aktuell prislista för programmet och baseras på antalet poäng som
eleven ska läsa under de förlängda studierna. Kurser på sammanlagt 833 poäng per läsår
räknas som heltid. Om eleven läser fler poäng än så utgår ingen extra ersättning.
Om ersättningen reduceras berör det endast den del som avser utbildning. Ersättning för små
undervisningsgrupper berörs inte. Tilläggsbelopp för särskilt stöd hanteras separat enligt
rutinen för detta.
Ersättning utgår under överenskommet antal månader, max ett läsår i taget.
Uträkningsmodell
Ersättningen beräknas fram utifrån elevens studieplan under den förlängda studietiden.
Ersättning per läsår framgår av aktuell prislista.
Ersättning beräknas utifrån antalet poäng som elever ska läsa under den återstående
studietiden. I snitt förväntas en elev kunna läsa 833 poäng per läsår.
Formel: Antal poäng/833= % ersättning enligt aktuell prislista

