ANSÖKAN TILLÄGGSBELOPP
Lovskola fristående huvudman

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Information du lämnar lagras och bearbetas i register hos Resurscentrum. Du har rätt att
begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr.

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner - och fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla den 1 augusti
2017.
Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs
inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i riskzonen för att inte
bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat
årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.
Lovskola är en del av grundskolan men ingår inte i den minsta garanterade undervisningstiden. I
skollagen definieras lovskola som undervisning som anordnas under lov under en termin eller utanför
terminstid och inte är obligatorisk för eleverna.
Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar för båda de aktuella årskurserna. Det kan innebära att en
och samma elev ska erbjudas 50 timmar lovskola i årskurs 8 samt 50 timmar i årskurs 9, förutsatt att
eleven tillhör målgruppen för lovskola både när den går i årskurs 8 och 9. Lovskolan får omfatta högst
8 timmar/dag och ej infalla på lördag/söndag eller helgdag.
Elever som gått ur årskurs 9 och fått undervisning i lovskola ska erbjudas att i anslutning till denna
genomgå prövning för betyg i de ämnen som undervisningen avsett.
Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar/elev och läsår för fristående
huvudman. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 60 kronor/timme som eleven
deltagit. Max 3000 kronor/elev och läsår. Ansökningsperioden för hela läsåret är mellan 30/8 och 15/9.
Ansökande skola
Skolans namn:
Gatuadress:

Postnummer:

Rektor:

E-post:

Elevens namn:

Personnummer:

Folkbokföringskommun:

Årskurs:

Postort:

Deltagit antal timmar:

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

ANSÖKAN TILLÄGGSBELOPP
Lovskola fristående huvudman
Fyll i ämnen och eventuella betyg
Ämne som eleven undervisats i:

Har eleven fått betyg i ämnet efter lovskolan? Gäller åk 9:

Underlag som ska följa med ansökan:
Kopia av senaste betyg som styrker att eleven tillhör målgruppen

Underskrift
Ort:

Datum:

Rektors underskrift:

Namnförtydligande:

Blanketten skickas till:
Utbildningskontoret
Resurscentrum
Irene Bergkvist
Bangatan 4
151 89 Södertälje

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00
Mer information finns på:
www.sodertalje.se

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

