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Ärendebeskrivning Lovskola
På Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-06-21 fick barn-och ungdomskontoret i uppdrag
att lämna förslag till nämnden på hur man skulle kunna bedriva lovskola och lämna en tillhörande
kostnadsberäkning.
Barn- och ungdomskontoret bedriver redan idag lovskola under sommarlovet för år 6-9.
Lovskolan sker på Örnaskolan under 3 sommarveckor.
Under sommarlovet 2017 deltog det 3 elever från åk 6, 13 elever från åk 7, 12 elever från åk 8 och 14
elever från åk 9. Totalt 42 elever som har haft undervisning under sommarlovet.
Man har undervisat i Svenska, svenska som andra språk, matematik, engelska, biologi, teknik,
religionskunskap.
Hylte kommun kan som huvudman söka statsbidrag för lovskola. Syftet är att elever som inte nått eller
riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen ska ges möjlighet att kunna läsa
extra för att klara kunskapskraven. Bidraget omfattar elever i åk 6, 7, 8 och 9 eller, när det är fråga om
undervisning under sommarlov, har gått i någon av dessa årskurser.
När det gäller gymnasieskola – nationellt program och IM kan huvudman även här söka statsbidrag för
lovskola för elev i gymnasieskolan som behöver det för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller
flera kurser eller, när det gäller introduktionsprogram, i ett eller flera ämnen som ingår i elevens
individuella studieplan.
Bidragsbeloppet är högst 1500 kr per elev och vecka för sommarlovet. (Det motsvarar högst 300 kr per
elev och dag för sport- påsk- och höstlov). Under 2017 beviljades Hylte kommun 357 500:- i
statsbidrag för lovskola för grundskola. Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som
inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Kostnader för personal,
undervisningsmaterial, matkostnader, skolskjuts/reseersättning och administrativa kostnader
finansieras av statsbidraget.
Lovskola för både grundskola och gymnasieskola, IM kan organiseras i Hylte Kommun. För att
effektivisera och använda både personal och lokaler på bästa sätt bör lovskola samplaneras mellan
högstadiet och gymnasieskolan. Dock bör inte undervisningen vara under samma tider för
högstadieelever och gymnasieelever.
Att kostnadsberäkna lovskola är svårt då det är antalet elever som ligger till grund för underlag. Vi vet
inte i förväg veta hur många elever som kommer välja lovskola. Barn- och ungdomskontoret föreslår
att Hylte Kommun söker statsbidrag för såväl lovskola i grundskolan som i gymnasieskolan. Vidare att
barn- och ungdomskontoret i samband med delårsbokslut får redovisa lovskola, kostnader och intäkter,
samt eventuellt här återkomma med ansökan hos Kommunfullmäktige om extra medel.
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