Svensk författningssamling

SFS 1999:579

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

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

utfärdad den 3 juni 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1206) om fristående skolor
dels att 2 kap. 9 § och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer 2 kap. 2 a och
9 a §§ samt närmast före 2 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Utbildningens omfattning
2 a § För fristående gymnasieskolor skall Statens skolverk fastställa till
vilket nationellt program i gymnasieskolan utbildningen i bidragshänseende
skall hänföras.
En elev vid en en fristående gymnasieskola skall anses ha slutfört ett fullständigt program när eleven har fått betyg på kurser i samma omfattning som
enligt skollagen (1985:1100) krävs för motsvarande program i gymnasieskolan.
9 § Eleverna skall få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap. 1–11 §§ gymnasieförordningen (1992:394) respektive 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
och andra styckena utfärda ett intyg över utbildningen.
9 a § I fråga om prövning gäller för fristående gymnasieskolor bestämmelserna i 7 kap. 12 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394). Därutöver får skolan anordna prövning endast för den som har varit elev i skolan.
Prövningen får avse endast sådana kurser som anordnas vid skolan. När det
gäller betygssättning och utfärdande av betyg skall bestämmelserna i 7 kap.
gymnasieförordningen tillämpas.
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SFS 1999:579
Program

Belopp
(kr/elev och termin)

Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Industriprogrammet
Livsmedelsprogrammet
Medieprogrammet
Naturbruksprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

26 700
42 300
39 100
42 700
34 900
46 000
26 900
37 800
36 400
48 300
40 300
35 300
65 000
27 100
35 300
24 000

I beloppen ingår ersättning för sådan ingående mervärdesskatt som skolan
saknar avdragsrätt för.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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