Bidragsregler för fristående skolor
Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, § 30
Tillstånd

För att en fristående skola skall bli godkänd för att bedriva förskoleklass och grundskola skall den
prövas och godkännas av Statens skolinspektion. Friskolan skall stå öppna för alla elever, utifrån
samma principer som gäller för kommunala skolor. Skolan skall för undervisningen ha behöriga pedagoger i den mån det finns att tillgå samt uppfylla de ytterligare villkor som regeringen föreskriver
(9 kap. skollagen).
Bidrag

En godkänd skola är berättigad till bidrag för varje elev som genomgår utbildningen motsvarande
den som ges i kommunala skolan (9 kap. 6§ skollagen).
För att en nystartad skola skall ha rätt till bidrag skall ansökan om godkännande lämnats till Statens
skolinspektion före 1 april kalenderåret innan skolan startar (9 kap. 7§ skollagen).
Bidraget ska baseras på barn- och ungdomsnämndens budget och barn- och ungdomsnämndens
ansvar består i att fastställa bidraget på samma grunder som kommunen fördelar resurser i den egna
verksamheten. Bidraget ska fastställas inför varje kalenderår.
Bidrag lämnas till elever som stadigvarande vistas i Halmstad kommun.
För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i grundskolan lämnas bidrag
av hemkommunen (9 kap. 7§ skollagen).
För en mer detaljerad redogörelse på hur bidraget beräknas se ”Bidragsregler för fristående skolor
och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklass”.
Anordnaren ansvarar för att rapportera varje förändring gällande barnplacering till barn/elevenheten
barn- och ungdomsförvaltningen. Avstämning görs nio gånger per år. Avstämningen görs den 15:e
varje månad utom i juni som baseras på antal barn/elever 15 maj samt juli och augusti, som baseras
på antal barn/elever
15 september, dock max beviljade platser. Bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad.
Beloppet kan vara olika stort som betalas ut varje månad beroende på om barnantalet och omsorgstiden förändras under året.
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Tillsyn med mera

Verksamheten står under tillsyn av Statens skolinspektion. Halmstad kommun har rätt till insyn
i skolverksamheten under förutsättning att bidrag lämnas. Skolan är också skyldig att i den
utsträckning som kommunen bestämmer delta i den utvärdering och uppföljning som genomförs
i kommunens eget skolväsende (9 kap. 13 § skollagen).
Övrigt

Skolan är skyldig att snarast lämna uppgift på om en elev slutar eller börjar. Detta anmäls till barnoch ungdomsförvaltningen (9 kap. 7 § skollagen).
Personal, styrelseledamot eller annan som är eller har varit verksam inom yrkes-mässigt bedriven
enskild förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid
har fått veta om enskilds personliga förhållanden (2a kap 18 § skollagen).
Var och en som är verksam inom yrkesmässigt bedriven friskola och får kännedom om något som
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att anmäla detta till
socialnämnden i Halmstads kommun (14 kap 1 § socialtjänstlagen).
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