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Utbildningsnämnden

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att från och med den 1 januari 2017 inte längre avsätta en central budget för internationellt
utbyte i gymnasieskolan, samt
att respektive gymnasieskola bedömer om utlandsresa ska ingå i utbildningen och finansierar
då denna inom egen budgetram.
Ärende
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Utbildningsnämnden har en central budget för att möjliggöra utlandsresor i
gymnasieutbildning. Pengar fördelas årligen efter ansökan från skolor. För att få ett tilldelat
bidrag ska resan ha tydlig koppling till utbildningens mål. Både fristående och kommunala
gymnasieskolor kan ansöka om bidrag.
Utbildningsförvaltningen bedömer att modellen för fördelning av resurser är otydlig och inte
likvärdig mellan skolor och skolformer. Insatsen når endast en mindre andel av eleverna i
Uppsala. Motsvarande möjlighet finns inte för andra profileringar som skolor kan välja att ha
varken i grundskolan eller i gymnasieskolan.
I bilaga redovisas förslag till förändring vad gäller internationellt utbyte i gymnasieskolan
Utbildningsförvaltningen föreslår att en central budget för internationellt utbyte i
gymnasieskolan inte längre avsätts från och med 2017. Rektor och lärare ansvarar för
undervisningens innehåll. Bedömningen av om resa ska ingå som en del av utbildningen för
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att eleverna ska nå målen, behöver därmed göras på respektive skola. Medel för detta får då
avsättas inom ramen för ordinarie programersättning eller sökas externt.
Konsekvenser för barn/elever
I det fall gymnasieskolor inte väljer att prioritera resurser för resor kan förslaget innebära att
några elever inte får möjlighet till en utlandsresa som de annars fått möjlighet till. Då resor
inte ingår som obligatoriskt moment i någon kurs bedöms dock detta inte påverka elevernas
möjligheter att nå målen för utbildningen.
Ekonomiska konsekvenser
Utbildningsnämndens kostnader minskar med 1 500 tkr.
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Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan
Bakgrund

Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Utbildningsnämnden har en central budget för att möjliggöra utlandsresor i
gymnasieutbildning. Pengar fördelas årligen efter ansökan från skolor. För att få ett tilldelat
bidrag ska resan ha tydlig koppling till utbildningens mål. Både fristående och kommunala
gymnasieskolor kan ansöka om bidrag.
Utbildningsförvaltningen bedömer att modellen för fördelning av resurser är otydlig och inte
likvärdig mellan skolor och skolformer. Insatsen når endast en mindre andel av eleverna i
Uppsala.
Nuvarande modell för bidrag och kostnader

Utbildningsnämnden avsätter år 2016 1 500 tkr för bidrag till utlandsresor. Hela detta belopp
delas ut efter ansökan. Som underlag för bedömningen finns följande kriterier:
1. Resan/utbytet ska vara väl integrerad i undervisningen, helst under utbildningens alla
tre år, och koppling ska finnas till utbildningens examensmål och kursmål.
2. Kunskap och erfarenheter från resan/utbytet ska komma den övriga skolan till del.
Om kriterier uppfylls tilldelas pengar vilket innebär att mindre summa tilldelas per elev om
många sökande skolor uppfyller kriterierna. För de skolor som uppfyller kriterierna görs en
samlad avvägning där hänsyn tas till bl.a. kostnaden per elev. Det tas också hänsyn till om
resan är långväga och därmed motiverar ett högre belopp per elev.
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De senaste två åren har följande skolor tilldelats bidrag.
2016
Skola

Beviljat
bidrag

2015
Antal elever Skola

Celsius

100 000

12

Ekeby
Fyris

100 000
155 000

40
18

Internationella

400 000

51

Rosendal

605 000

65

Jälla

80 000

28

Lundellska

60 000

12

Totalt
1 500 000
226
Kommentar: Boland, Katedral, Thorén har sökt

men inte fått. Några av skolorna ovan hade
lämnat fler ansökningar som inte beviljades.

Beviljat
bidrag
Celsius
73 990
Ekeby
89 757
Fyris
642 471
Internationella 302 313
Rosendal
702 729
Thorén
35 008
Boland
224 724

Antal elever
9
34
83
35
71
6
49

2 070 992
287
Kommentar: Katedral har sökt men inte fått.
Några av skolorna ovan hade lämnat fler
ansökningar som inte beviljades. Detta år
fanns ett större belopp budgeterat och det
tillämpades andra principer för fördelning av
bidraget.

Utbildningsförvaltningen bedömer att bidraget skapar otydlighet och inte är likvärdigt i
jämförelse mellan skolor och mellan skolformer. Det är oförutsägbart för skolor om man
kommer att få del av bidraget. I och med att bidraget påverkas av hur många som söker är det
också oförutsägbart hur stort beloppet blir. Vidare ger bidraget en särskild finansiering till
gymnasieskolor som har valt att profilera sig som internationella. Motsvarande möjlighet
finns inte för annan profilering som skolor kan välja att ha, varken inom grundskolan eller
gymnasieskolan. Slutligen innebär hanteringen av ansökningarna en viss administrativ
kostnad.
Förslag till förändring

Utbildningsnämnden föreslås besluta att från och med 2017 upphöra att avsätta en central
budget för internationellt utbyte i gymnasieskolan. Rektor och lärare ansvarar för
undervisningens innehåll. Bedömningen av om resa ska ingå som en del av utbildningen för
att eleverna ska nå målen, behöver därmed göras på respektive skola. Medel för detta får då
avsättas inom ramen för ordinarie programersättning eller sökas externt.
Konsekvenser för barn/elever

I det fall gymnasieskolor inte väljer att prioritera resurser för resor kan förslaget innebära att
några elever inte får möjlighet till en utlandsresa som de annars fått möjlighet till. Då resor
inte ingår som obligatoriskt moment i någon kurs bedöms dock detta inte påverka elevernas
möjligheter att nå målen för utbildningen.
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Ekonomiska konsekvenser

Utbildningsnämndens kostnader minskar med 1 500 tkr.
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