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Förordning
om behörighetsbevis för lärare med utländsk
utbildning;

Utkom från trycket
den 5 januari 2000

utfärdad den 16 december 1999.
Regeringen föreskriver1 följande.
1 § Den som har en utländsk lärarutbildning kan få ett behörighetsbevis
enligt föreskrifterna i 2 kap. skollagen (1985:1100) och denna förordning.
Av 2 kap. 4 § första stycket 2 skollagen följer att behörighetsbevis utfärdas av Högskoleverket.
2 § Den som har en utländsk lärarutbildning skall få ett behörighetsbevis
om han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis
över behörighetsgivande utbildning som följer av EES-avtalet. Schweiziska
medborgare skall behandlas på samma sätt som medborgare från stat inom
EES.
Högskoleverket får meddela föreskrifter om yrkeserfarenhet, anpassningstider och lämplighetsprov i den utsträckning sådana krav enligt EES-avtalet
får ställas på en sökande.
Högskoleverket får också meddela föreskrifter om vad som behövs för att
den som har en annan lärarutbildning än sådan som avses i första stycket
skall få ett behörighetsbevis.
3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. 4 b §
skollagen (1985:1100) om kunskaper i svenska språket meddelas av Högskoleverket.
4 § Ansökan om behörighetsbevis görs hos Högskoleverket.
5 § Ett beslut av Högskoleverket att avslå en ansökan om behörighetsbevis
skall innehålla uppgift om i vilka avseenden kompetensen ansetts otillräcklig. Av 2 kap. 4 d § skollagen (1985:1100) följer att Högskoleverkets beslut
kan överklagas.
Högskoleverket skall meddela beslut i ärenden enligt denna förordning senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sökande har
getts in.
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6 § Avgift tas ut för prövning av en ansökan.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 skall tillämpas.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

2
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

