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utfärdad den 21 juni 2006.
Regeringen föreskriver att 2 kap. 3, 6, 9, 10 och 12 §§ förordningen
(1996:1206) om fristående skolor1 skall ha följande lydelse.

2 kap.
3 § Vid fristående gymnasieskolor skall bestämmelserna om urval i 6 kap.
gymnasieförordningen (1992:394) tillämpas. Detta gäller dock inte vid antagning till ett individuellt program.
Vid fristående gymnasiesärskolor skall bestämmelserna om urval i 6 kap.
förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan tillämpas.
6 § Utbildningen vid skolorna skall innehålla kärnämnen i den utsträckning som anges i 1 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394) respektive
1 kap. 2 § förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan.
Om ett individuellt program är avsett att göra det möjligt för en elev att
förena en anställning som syftar till en yrkesutbildning med studier, skall
studierna innehålla kärnämnen i den utsträckning som anges i 2 kap. 21 §
gymnasieförordningen.
9 § Eleverna i en fristående gymnasieskola skall få betyg eller bevis över
utbildningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 1–13 §§ gymnasieförordningen
(1992:394).
Eleverna i en fristående gymnasiesärskola skall få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap. förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan.
För kurser som inte motsvarar kurser inom det offentliga skolväsendet
skall skolorna utforma egna betygskriterier.
En waldorfskola får i stället för att ge betyg enligt vad som sägs i första–
tredje styckena utfärda ett intyg över utbildningen.
10 § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående gymnasieskola enligt 9 kap. 8 a § andra, tredje eller fjärde stycket skollagen
(1985:1100) skall för skolan kunna redovisa hur stor andel av bidraget som
är ersättning för mervärdesskatt.
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12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp som en
kommun skall betala till en skola per elev och program i fall som avses i
9 kap. 8 a § tredje stycket skollagen (1985:1100). I de fall utbildningen avser den nationellt fastställda inriktningen musik skall det belopp som anges
för det estetiska programmet räknas om med faktorn 1,26.
När Skolverket bestämmer bidragsbeloppens storlek skall till grund för
beloppen ligga medelvärdet av mediankostnaderna för de olika programmen
under de tre senaste åren uppräknat med det index som anges i förordningen
(1993:167) om skolindex.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.
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