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Förskoleklass, grundskola och särskola 2011 - regler och rutiner för utbetalning av bidrag i form av peng
Dokumentet beskriver regler och rutiner för utbetalning av peng för förskoleklass, grundskola och särskola för elever som är folkbokförda i Täby
kommun. Pengens storlek framgår av dokumentet ”Pengbelopp år 2011”
Täby kommun tillämpar läsårspeng där läsåret börjar med höstterminen den
1 augusti till och med den 31 december och slutar med vårterminen den 1
januari till och med den 31 juli.
Generella regler för utbetalning av peng
• Peng utbetalas av Täby kommun till den huvudman som enligt skollagen har rätt till bidrag.
• Peng utbetalas för de elever som är registrerade i kommunens webbbaserade barn- och skolvalssystem under innevarande månad. Peng
betalas inte för retroaktivt inlämnade uppgifter.
• Pengen har olika ersättningsnivåer.
• Endast en huvudman i taget kan erhålla peng för elev under samma
period.
• Peng utbetalas dag för dag. Varje månad beräknas ha 30 dagar. Utbetalning sker den 15:e respektive månad.
• Avstämning av elevantal görs den första varje månad.
• Förändringar efter den första regleras månaden efter.
• Vid rätt till mottagande i särskola utbetalas tillägg till peng.
• Tilläggsbelopp utbetalas för barn/elever med ett omfattande behov
av stöd.
• Vid uppehåll i placeringen utbetalas peng i högst två månader.
• Vid byte av skola är det en månads uppsägningstid för skolpeng till
Täby kommun om barnet börjat och deltagit i verksamheten.
• Byte av skola initieras av föräldern och sker via kommunens webbaserade barn- och skolvalssystem.
Skolpeng i annan kommun
Peng utbetalas för elev folkbokförd i Täby kommun från den dag eleven
börjat skola i annan kommun. Under förutsättning att eleven har ansökt och
antagits av den andra kommunen.
Vid val av grundskola i annan kommun måste en ansökan göras via Täby
kommuns digitala rum. Täby kommun betalar Täby kommuns peng.
Elev som är folkbokförd i en annan kommun
Elever från annan kommun kan gå i Täby kommuns kommunala skolor.
Förutsättningen är att berörd skola godkänner mottagandet. Hemkommunen
betalar hemkommunens skolpeng till Täby kommun.
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Profilskolor
Peng för elever i profilskolor utbetalas enligt särskild peng för profilskolor.
Elev i behov av särskilt stöd
Elever som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling anvisas plats om inte elevens behov av sådant stöd tillgodoses på
annat sätt.
Tilläggsbelopp betalas för elever med ett omfattande behov av särskilt
stöd1. Barnets funktionsnedsättning ska vara av sådan grav art att skolgången väsentligt äventyras om inte stöd kan erbjudas. Stödet ska vara kopplat
till enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Tilläggsbeloppet följer eleven
vid byte av skola.
Följande funktionsnedsättningar gäller för tilläggsbelopp:
• fysisk eller medicinsk funktionsnedsättning
• psykisk funktionsnedsättning såsom grava kommunikations- och
samspelssvårigheter
Skolan ansöker om tilläggsbelopp hos Enheten för Elevstöd.
Länkar till kommunens webbplatser
Kommunens webbaserade barn- och skolvalssystem/digitala rum finns på:
www.taby.se/skolval
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