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Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

Utkom från trycket
den 23 november 1999

utfärdad den 4 november 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2
dels att 2 kap. 4 och 4 a §§, 5 kap. 4 b, 13, 13 a och 26 §§ samt 9 kap. 9 §
skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 4 b–4 d och
7 a §§, av följande lydelse.

2 kap.
4 § Behörig att anställas som lärare, förskollärare eller fritidspedagog i det
offentliga skolväsendet utan tidsbegränsning är
1. den som har svensk lärarexamen, respektive barn- och ungdomspedagogisk examen som regeringen med stöd av 1 kap. 11 § högskolelagen
(1992:1434) har meddelat föreskrifter om, eller motsvarande äldre utbildning, med huvudsaklig inriktning på den undervisning anställningen avser,
eller
2. den som av Högskoleverket har fått ett behörighetsbevis enligt vad som
föreskrivs i 4 a och 4 b §§.
Den som inte är behörig får ändå anställas utan tidsbegränsning, om det
saknas behöriga sökande och om det finns särskilda skäl samt om den sökande har motsvarande kompetens för den undervisning som anställningen
avser och det dessutom finns skäl att anta att den sökande är lämpad att sköta
undervisningen.
4 a § Den som har en utländsk lärarutbildning skall få ett behörighetsbevis, om den utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet
motsvarar sådan pedagogisk utbildning som avses i 4 § 1.
4 b § Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska kan få ett behörighetsbevis endast om han eller hon har
de kunskaper i svenska som behövs.
4 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om villkoren för ett sådant behörighetsbevis som
avses i 4 § första stycket 2.
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4 d § Beslut av Högskoleverket i ärenden om utfärdande av behörighetsbevis enligt 4 § första stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
7 a § Kommuner och landsting skall se till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger som undervisar har nödvändiga insikter i de föreskrifter som
gäller för det offentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen.

5 kap.
4 b §3 Ett individuellt program skall först och främst förbereda eleven för
studier på ett nationellt program eller ett specialutformat program.
Ett individuellt program kan
1. särskilt inriktas mot studier på ett nationellt eller specialutformat program (programinriktat individuellt program),
2. göra det möjligt för ungdomar att genom lärlingsutbildning förena en
anställning som syftar till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i
gymnasieskolan, och
3. möta elevers speciella utbildningsbehov.
Ett individuellt program som har ett sådant syfte som avses i första stycket
kan utformas för en grupp elever.
Ett programinriktat individuellt program skall utformas för en grupp
elever.
Utbildningen på ett individuellt program skall följa en plan, som skall
fastställas av styrelsen för utbildningen. I fråga om sådana individuella program som avses i andra stycket 2 får regeringen föreskriva att utbildningen i
skolan skall omfatta minst vissa ämnen.
13 § Varje kommun är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning i form av
specialutformade program eller individuella program för de ungdomar i
kommunen som avses i 1 § och som inte har tagits in på något nationellt program i gymnasieskolan eller en likvärdig utbildning eller har avlagt International Baccalaureate (IB). Detsamma gäller den som har tagits emot på ett
nationellt program i gymnasieskolan eller till en likvärdig utbildning men
som har avbrutit utbildningen där. I fråga om elever från särskolan gäller
skyldigheten dock endast individuella program och endast om eleven vid
prövning enligt 6 kap. 7 § inte tas emot i särskolan, därför att eleven bedöms
kunna gå i gymnasieskolan.
Ett erbjudande enligt första stycket får avse utbildning som anordnas av
hemkommunen eller av en annan kommun eller ett landsting. Utbildning
som anordnas av en annan kommun eller ett landsting och som avser en
grupp elever enligt vad som anges i 4 a och 4 b §§ får erbjudas inom ramen
för ett samverkansavtal. Två eller flera kommuner som gemensamt erbjuder
utbildning för en grupp elever bildar ett samverkansområde för den utbildningen. Kommuner som har slutit samverkansavtal med ett landsting om en
viss utbildning för en grupp elever bildar ett samverkansområde för den utbildningen.
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Lydelse enligt SFS 1999:180.

13 a § Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting anordna
utbildning på specialutformade och individuella program.
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26 § Regeringen får föreskriva om skyldighet för hemkommunerna att betala ersättning till den anordnande kommunen för sådan utbildning som avses i 9 och 14 §§. Regeringen får vidare föreskriva om sådan skyldighet för
hemkommunerna när det gäller sådana individuella program som avses i
4 b § andra stycket 2.

9 kap.
9 § Om inte kommunen och skolan har kommit överens om annat, skall bidraget enligt 8 a eller 8 c § beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar den 1 januari.
För att en fristående skola som avses i 8 eller 8 b § skall ha rätt till bidrag
gäller att skolan har ansökt om att bli förklarad som bidragsberättigad före
den 1 april kalenderåret innan det år utbildningen startar.
Denna lag träder i kraft den 2 januari 2000. Bestämmelserna i 5 kap. 4 b §
tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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