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"Internationella skolor" , promemoria U2014/5177/S

Sammanfattning
I denna promemoria föreslås ett antal ändringar i bestämmelserna avseende
internationella skolor.
Ändringar i korthet:
- En internationell skola ska definieras i skollagen som en skola
som bedrivs enligt ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan,
och som i första hand tar emot elever som är bosatta i Sverige för en
begränsad tid.
-

Bestämmelser om vilka elever som, om de har svensk skolplikt, har
möjlighet att fullgöra skolplikten i en internationell skola på grundskolenivå
med enskild huvudman ska tydliggöras.

-

Systemet för godkännande av en huvudman på grundskolenivå ska
utformas så att det i huvudsak motsvarar systemet för fristående skolor.
Kommuner ska kunna vara huvudmän för internationella skolor på
grundskolenivå. En kommun som vill bedriva en internationell skola ska
kunna ansöka om medgivande av Skolinspektionen.

-

Elever på grundskolenivå som är bosatta i Sverige för en begränsad
period ska fortsatt ges undervisning i svenska och om Sverige i den
omfattning de behöver.

-

För elever i internationella skolor på gymnasienivå ska kravet på att ge
undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden tas bort.

-

Möjligheterna för internationella skolor att ta ut elevavgifter ska
begränsas. Nuvarande regler för bidrag till enskilda huvudmän för
internationella skolor på grundskolenivå blir desamma för kommunala
internationella skolor
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-

Bestämmelserna om den kommunala insynsrätten ska preciseras så att
insynsrätten enbart omfattar internationella skolor med enskild huvudman.

-

Bestämmelser om utbildning vid internationella skolor ska så långt som
möjligt placeras i förordning i stället för i lag. Förändringarna föreslås
träda i kraft den i juli 2015.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden godkänner remissvaret daterat den 2
oktober 2014 avseende Internationella skolor
2. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande

Ärendet
Täby kommun är en av remissinstanserna för promemorian ”Internationella
skolor”.
I yttrandet redogörs för Täby kommuns ställningstaganden gällande utredningens
förslag.
Regeringskansliet beslutade den 3 juli 2012 att ge en utredare i uppdrag att
biträda Utbildningsdepartementet med att utreda och utarbeta förslag om
internationella skolor, utlandsskolor, europaskolor, riksinternatskolor,
internationell gymnasieutbildning (IB- utbildning) och svensk gymnasieutbildning
på engelska.
I föreliggande promemoria redovisas den del av utredningsarbetet som avser
internationella skolor.
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