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Riktlinjer för ersättning avseende utlandsstudier för 
grundskoleelever 
Trosa kommun kan betala ut ersättning (skolpeng) för utlandsstudier under följande 
förutsättningar:  
 

1. Skolan ska vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet och stå 
under tillsyn av Skolinspektionen. 

2. Ersättning kan beviljas för studier omfattande minst en termin och högst ett 
läsår1. Ersättning utgår endast för genomförd hel termin. 

3. Eleven ska vara utskriven från sin gamla skola under studietiden utomlands.  
4. Eleven samt minst en av elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförda i 

Trosa kommun vid ansökningstillfället och under hela studietiden utomlands. 
Anknytningen måste vara tydlig och kunna dokumenteras. Minst en av 
elevens vårdnadshavare ska också följa med barnet utomlands.  

5. Ersättning kan högst beviljas till ett belopp motsvarande den aktuella 
skolpengen i Trosa kommun. Om utlandsskolans kostnader är lägre än 
Trosas skolpeng utbetalas det lägre beloppet. Avgifter utöver skolpeng samt 
boendekostnader och skolskjuts ersätts inte. 

6. Ersättning utbetalas i efterskott terminsvis efter uppvisande av 
utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar att eleven 
uppnått minst godkänt betyg/resultat så att utbildningen kan tillgodoräknas. 
 
Ansökan 

7. En komplett ansökan om skolpeng utomlands ska ha inkommit till 
skolkontoret senast den 31 maj för start från höstterminen och senast den 
31 oktober för vårterminen. Ansökningar som kommer in senare än dessa 
datum kommer att avslås. 

8. Antagningsbesked, uppgift om nuvarande skolplacering och personbevis ska 
bifogas ansökan. 

 
Utbetalning 

9. Ersättning utbetalas efter genomförd och godkänd termin till skolan enligt 
överenskommelse mellan skolkontoret och skolan. Utbetalning görs inte till 
privatperson. Om vårdnadshavarna har betalat terminsavgift till skolan bör 
vårdnadshavarna avtala med skolan om reglering för återbetalning 
motsvarande den summa som Trosa kommun betalar i skolpeng. 

                                           
1 I linje med folkbokföringslagens (1991:481) regler om utvandring. 


