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Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor;

Utkom från trycket
den 8 december 2000

utfärdad den 16 november 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1206) om fristående skolor
dels att 1 a kap. 4 och 7 §§ samt 2 kap. 4 och 7 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer 1 kap. 4 a §,
1 a kap. 5 a och 8 a §§ samt 2 kap. 5 a §, och närmast före 1 kap. 4 a §,
1 a kap. 5 a och 8 a §§ samt 2 kap. 5 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
Redovisning av bidrag
4 a § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en förskoleklass i en fristående skola som motsvarar grundskolan skall för skolan kunna redovisa
hur stor andel av bidraget som är ersättning för kostnader för lokaler respektive mervärdesskatt.

1 a kap.
4 § För ledningen av utbildningen skall det finnas en rektor. Om det finns
särskilda skäl med hänsyn till skolans pedagogiska inriktning, får ledningen
av utbildningen utövas av flera personer.
Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet
har förvärvat pedagogisk insikt.
Åtgärdsprogram
5 a § Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda
stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och
elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.
7 § Statens skolverk får medge att en fristående skola anordnar prövning
och utfärdar betyg enligt de bestämmelser som gäller för motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet.
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En fristående skola som har fått medgivande enligt första stycket skall tilllämpa bestämmelserna i 7 kap. grundskoleförordningen (1994:1194) respektive 7 kap. särskoleförordningen (1995:206).
Redovisning av bidrag
8 a § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående grundskola
skall för skolan kunna redovisa hur stor andel av bidraget som är ersättning
för kostnader för lokaler respektive mervärdesskatt.

2 kap.
4 § För ledningen av utbildningen skall det finnas en rektor. Om det finns
särskilda skäl med hänsyn till skolans pedagogiska inriktning får ledningen
av utbildningen utövas av flera personer.
Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet
har förvärvat pedagogisk insikt.
Undervisningstid
5 a § Den fristående gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan skall erbjuda en undervisningstid som motsvarar den garanterade undervisningstiden enligt 5 kap. 4 d § respektive 6 kap. 11 § skollagen (1985:1100).
Skolan skall kunna redovisa hur varje elev har erbjudits undervisningstid
enligt första stycket.
7 a §1 Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes
vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.
Eleven och, om eleven inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap,
elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Föreskrifterna i 1 a kap. 4 § och 2 kap. 4 § om vem som får anställas
som rektor gäller endast rektorer som anställs efter ikraftträdandet.
3. Föreskrifterna i 2 kap. 5 a § skall tillämpas på utbildning som påbörjas
efter den 1 juli 2001.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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