
 

För svensk skola i världen från        Nr. 4 år 2002 
 
 

 

God jul och gott nytt år! 
Vi på Skolverket vill passa på att 
sända er våra julhälsningar och 
lyckönskningar inför det nya året.  
 

 
Statsbidrag för förskoleverksamhet  
Som många av er säkert känner till så införs allmän förskola för fyra och femåringar i Sverige. Med 
anledning av det gick vi tidigare ut och hörde oss för hur många av de svenska utlandsskolorna som redan 
bedriver motsvarande verksamhet idag samt hur många som eventuellt har planer på motsvarande 
verksamhet i framtiden. Denna förfrågan gjordes mot bakgrund av att vi antog att verksamheten även 
skulle komma utlandsskolorna till del. I nuläget har Skolverket inte fått några anslag till 
förskoleverksamhet och har heller inte fått några signaler om när det kan förväntas införas. Vi 
återkommer med mer information då läget förändras. /  HENRIK FREDRIKSSON 
 
   

Något om vår 
omorganisation 

Skolverket står inför ännu en 
omorganisation. Denna för-
ändring ska vara genomförd 
redan den 1 mars 2003. 
Skolverket kommer då att 
delas upp i två verk, det ena 
Skolverket kommer att i 
högre grad än idag fokusera 
på tillsynsverksamhet medan 
det nya verket kommer att 
inrymma utvecklingsfrågorna. 
Namnet på den nya verket är 
ännu inte fastslaget men klart 
är att Skolverkets nuvarande 
generaldirektör Mats Ekholm 
kommer att leda upp-
byggnaden av den nya 

myndigheten. Utifrån de 
signaler vi fått kommer 
frågorna som berör svensk 
utlandsundervisning att finnas 
kvar på Skolverket.   
I förra veckan blev det också 
klart vem som kommer att bli 
ny generaldirektör för 
Skolverket och det blir Per 
Tullberg som närmast varit 
rektor för Södertörns 
högskola.  

________ 
HENRIK FREDRIKSSON 

 
Klargörande 

Med anledning av att det den 
senaste tiden fluktuerat vissa 
oklarheter angående 

Skolverkets godkännande av 
Pippis hemskola, vill vi här 
klargöra Skolverkets syn på 
saken. Skolverket har i 
enlighet med regeringens 
instruktioner upphandlat 
distansundervisning, av 
utlandssvenska barn och 
ungdomar, av Sofia skolan för 
år 7-9 och Värmdö 
gymnasium för gymnasie-
undervisning. Utöver det har 
Skolverket inte givit något 
mandat för distans-
undervisning. Skolverket har 
således inte godkänt Pippis 
hemskola utan endast beviljat 
statsbidrag för en förening för 
kompletterande svenskunder-
visning vid namnet Svenska 



 

skolföreningen i Conil de la 
Frontera. 

________ 
BARBRO ERIKSSON 

 
Annonsering av 

lärartjänster 
Skolverket informerar varje år 
om lediga lärartjänster som 
omfattar minst 40 procent. 
Information om lediga tjänster 
inför läsåret 2003/04 kommer 
att ske genom Skolverkets 
hemsida (www.skolverket.se) 
och "blänkare" i Skolvärlden 
och Lärarnas Tidning i mitten 
av januari 2003. Tjänsterna 
lediganmäls också hos 
Arbetsförmedling Utland. 
Underlag för annonsen ska 
vara Skolverket tillhanda 
senast den 7 januari. Sänd 
informationen till: 
wiola.eriksson@skolverket.se  

________ 
WIOLA ERIKSSON  

 
Stipendier för lärare 
inom det offentliga 

skolväsendet 
Skolverket aviserar härmed, 
under förutsättning att 
regeringen så beslutar, 

möjligheten för enskilda 
lärare eller flera lärare 
gemensamt att ansöka om 
”Stipendier för individuellt 
motiverad fortbildning för 
lärare inom det offentliga 
skolväsendet”. Under dessa 
förutsättningar ska ansök-
ningarna vara Skolverket 
tillhanda senast 2003-02-17. 
Beslut om tilldelning fattas 
under april månad. Ytterligare 
information och ansöknings-
underlag om stipendierna 
kommer att finns på 
Skolverkets hemsida 
www.skolverket.se under 
rubriken ”Bidrag och 
stipendier” vid månadsskiftet 
november/december.  
OBS: Information och 
ansökningsunderlag kommer 
inte att sändas ut till 
kommuner och skolor utan 
finns endast tillgängligt på 
Skolverkets hemsida.  
Kontaktpersoner: Eva 
Engdell, Gunilla Rahm, Hans 
Krantz 
Tel 08-5273 32 00.  
E-post: 
fornamn.efternamn@skolverk
et.se  

________ 
EVA ENGDELL  

 
 

Bok i gåva 
I samband med utdelandet av 
årets nobelpris i litteratur till 
den ungerske författaren Imre 
Kertész skänker hans svenska 
förlag, Nordstedt, Kertész 
verk Mannen utan öde till alla 
elever i gymnasieskolans 
årskurs 3. Boken kommer att 
komma berörda utlandsskolor 
till handa per post.  

________ 
HENRIK FREDRIKSSON 

 
Pedagogisk handledning 

för kompletterande 
svensk undervisning 

Handledningen som 
presenterades lagom till den 
senaste sommarkonferensen 
har blivit väl mottagen och 
med anledning av det kan vi 
nu meddela att en till 
handledning är beställd och 
under produktion.  
Den nya handledningen 
kommer att komplettera den 
tidigare med de sista åren i 
grundskolan, år 6-9.  

________ 
BARBRO ERIKSSON

 



 

Tillsyner i Spanien under hösten 2002 
Under oktober månad utövade Skolverket tillsyn 
på två av de spanska skolorna, nämligen skolan i 
Madrid och den på San Augustin, Gran Canaria.  
Innan Skolverkets tvådagarsbesök, vid 
respektive skola, hade handläggarna tagit del av 
skolornas dokumentation. 
Under besöket genomfördes intervjuer med 
elever, föräldrar, lärare, rektor, styrelse och 
Skolverkets representant. Förutom intervjuer 
genomfördes lektionsbesök. 
Efter tillsynen skriver handläggaren en rapport 
som faktagranskas av skolan.  
 

 
När Skolverket fått tillbaka rapporten läggs 
bedömningarna på och ett beslut fattas.  
Just nu är vi i full färd att ta in faktarapporterna 
och fatta beslut. Då hela förfarandet är klart 
kommer rapporterna att läggas ut på vår hemsida 
se: www.skolverket.se -> Tillsyn/Granskning -> 
Sök tillsynsärenden -> Avancerad sökning -> 
verksamhetsform utlandsskola.  
Vårens tillsyner kommer att tillkännages i nästa 
nyhetsbrev! 

________ 
PIA-LOTTA FELLKE 

 
 
 

Nyhetsbrev för svensk skola i världen
 skickas till skolföreningar för svensk utlandsskola. och kompletterande 
svensk undervisning, samt svenska lärare vid Europaskolorna. 
Synpunkter och tips om innehållet kan lämnas till Henrik Fredriksson, 
Skolverket, 106 20 Stockholm. Tel: 08-5273 34 55.  
E-postadress: henrik.fredriksson@skolverket.se  
Kopiera gärna och sprid Nyhetsbrevet bland dina kollegor! 
 


