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Barn- och ungdomsnämnden 

Sommarskola 2013 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att uppdra åt styrelsen för vård och bildning att erbjuda sommarskola 2013 för nuvarande 
elever i årskurs 9 som saknar godkänt betyg i högst två ämnen. Erbjudandet ska gälla elever i 
såväl kommunala som fristående skolor i Uppsala. Uppdragstagaren får ersättning för sina 
redovisade kostnader efter avslutad verksamhet. Kostnaden får inte överstiga 650 000 kr. 

Bakgrund 
Kommunen fick t i l l och med 2011 ett riktat statsbidrag för att bedriva sommarskola. Bidraget 
täckte kostnaderna för verksamheten, vilka 2011 var 821 700 kronor. 2012 betalade nämnden 
hela kostnaden för sommarskolan, 600 000 ler. 

Möjligheten att delta i sommarskolans verksamhet kan ge ett antal elever chansen att utan ett 
extra skolår komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Det kan för eleven innebära både 
ekonomiska och sociala fördelar. I och med att ett antal elever inte behöver gå omvägen via 
ett av gymnasieskolans introduktionsprogram eller gå ett extra grundskoleår minskar 
kommunens sammanlagda kostnader om kommunen erbjuder sommarskola. Ett extra skolår 
kostar cirka 100 000 kr per elev. 

För 2012 redovisas att av de totalt 139 elever som deltog i undervisningen uppnådde 92 (66 
%) gymnasiebehörighet genom sommarskolan. Av de elever som läste ett ämne erhöll 74 av 
106 elever gymnasiebehörighet (70 % ) . Av de elever som läste två ämnen erhöll 18 av 33 
elever gymnasiebehörighet (55 %) . 

Ett uppdrag att bedriva sommarskola kan ges t i l l styrelsen för vård och bildning. En 
förutsättning för att nämnden ska ersätta Vård & bildning för uppdraget är att sommarskolan 
står öppen för alla elever att delta, oavsett om eleven gått i kommunal eller fristående skola. 

Kontoret föreslår att sommarskolan ska erbjudas elever som våren 2013 går ut årskurs 9 och 
saknar godkänt betyg i högst två ämnen. 
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Nämnden kan välja att hel- eller delfinansiera sommarskolan. En helfinansiering kan komma 
att kosta 650 000 kronor. En delfinansiering innebär att sommarskolans elevers hemskolor 
måste betala en avgift för sina elever. Kontoret föreslår att nämnden finansierar hela 
kostnaden. 
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Direktör 


