Barn- och utbilningsförvaltningens bidragskalender 2019
x= ej beslutat

Gul markering= Ändrat sedan tidigare redovisning
Grå markering = ej möjligt att söka
Röd markering = ej ansökt

Statsbidrags om söks/planeras sökas under våren från Skolverket
Här står alla bidrag som barn- och
utbildningsförvaltningen har
möjlighet att söka utifrån
Skolverkets statsbidragkalender Vt
2019
Läxhjälp till huvudmän
Sök: 1 jan–1 feb

Period
Har vi
Sökt belopp Beviljat
som
ansökts om
belopp
ansökan bidraget?
innefatta
r
2018
Ja
400 000

Syfte med bidraget samt ev kommentar

0 Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat
skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.
Motivering avslag: Ansökan om bidrag avslås på grund av översökning av
bidraget. Skolverket har prioriterat huvudmän med en låg andel elever
som förväntas bli behöriga till gymnasieskolan.

Introduktionsprogram - gymnasiet
Elevhälsa
Sök: 15 jan–15 feb

2019

Ja

650 000

Omsorg under kvällar, nätter, helger
Sök: 15 jan–15 feb

2019

Ja

240 570

Kvalitetssäkrande åtgärder
Begär ut: 15 jan–15 feb

2019

Ja

2 589 462

650 000 Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till
personal inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser.
Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg
under kvällar, nätter och helger. Bidraget betalas ut halvårsvis, antal barn
som får barnomsorg på obekväm redovisas 15 maj samt 1 oktober och
medel tilldelas utefter antal men också beroende på hur många andra
kommuner som ansöker. För vt 19 rekvirerades 98 901 kr för ht 19
rekvierars 106 920 kr
2 589 462 Statsbidraget är till för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg. Statsbidraget får används till
kostnader för personal i verksamheterna
åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och
barnskötare som arbetar i verksamheterna.

Papperslösa barn
Sök: 15 jan–15 feb

2019

Nejgymnasiet
har ansökt

Specialpedagogik för lärande
Sök: 15 jan–15 feb

Lå 19/20

Ja

1 125 000

Läslyftet i skolan
Sök: 15 jan–15 feb

Lå 19/20

Ja

1 300 000

Högskolestudier i sva/sfi
Sök: 15 jan–15 feb

Vt 2019

Ja

30 520

Lärarlyftet
Sök: 15 jan–15 feb

Vt 2019

Ja

22 500

2019

Ja

Vt 2019

Ja

Likvärdig skola
Begär ut: 15 jan–15 feb

Högskolestudier specialpedagogik
Sök: 15 jan–15 feb

x Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som har
asylsökande barn och som ansöker om bidrag. Bidraget ansöks utifrån att
kommunen har papperslösa elever som deltar i undervisningen.
999 000 Det här statsbidraget ska användas till att utveckla lärarnas
specialpedagogiska kompetens. Statsbidraget ska användas till att frigöra
tid för lärare att handleda kollegor inom kompetensutvecklingsinsatsen
Specialpedagogik för lärande.
1 248 000 Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskolelärare och
lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen
Läslyftet. Minskat anslag på grund av att vi enligt Skolverkets riktlinjer har
angett för få deltagare i relation till
den sökta nedsättningen i tid
30 520 Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att
undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning
i svenska för invandrare, sfi. Stadsbidraget ska ersätta lärarens lön under
den tid läraren deltar i utbildningen.
22 500 Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och
kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Bidraget kan till exempel
användas till ersättning för lön under den tid läraren eller förskoleläraren
studerar, ersättning för resor, kurslitteraturatt delvis ge ledigt för studier
utan löneavdrag.

11 007 322 11 007 322 Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller
genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i
förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att
analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser
som statsbidraget ska finansiera.
327 096

327 096 Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid lärare och
förskolelärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller
specialpedagogexamen. Bidraget gäller alla utbildningar som leder till en
speciallärare- eller specialpedagogexamen.

Kompetensutveckling yrkeslärare gymnasiet/vux
Behöringhetsgivande utb.
Yrkeslärare - gymnasiet/vux
Entreprenörskap för huvudmän
Sök: 1 feb–1 mars
Lovskola

2019

Nej x

x Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande i skolan. Statsbidragsansökan har inte
priroiterats p.g.a osäkert utfall samt kravet om samverkanspartner.

samtliga
lov 2019

Nej gymnasiet
har ansökt

2019

Ja

2019

Nej- ej
möjligt

Fritidshemssatsningen
Sök: 1 mars–1 april

Ht 2019

Ja

1 942 370

Lågstadiesatsningen
Sök: 1 mars–1 april

Ht 2019

Ja

12 233 031

Mindre barngrupper
Sök: 1 mars–1 april

Lå 19/20

Ja

4 133 000

Ht 2019

Nej gymnasiet
ansöker

Sök: 1 feb–1 mars

Lärcentrum - vuxenutbildnigen
Karriärtjänster
Sök: 1 feb–1 mars
Digitalisering nationella prov
Sök: 15 feb–15 mars

Skolbibliotek
Sök: 1 mars–1 april

x Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått
eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Huvudmän kan
bara söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna. Inga skolor har
angett att de kommer annordna lovskola utöver de 50 obligatoriska
timmarna.
5 780 000

5 780 000 Det här statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare
och lektorer. Utbetalning sker mot redovisning.
Statsbidraget riktar sig till de 100 utvalda skolor som ingår i
försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov. Tyresö
kommun är inte en av dessa kommuner
1 457 534 Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i
fritidshemmen och därmed ge lärarna mer tid för undervisning och för
varje elev.
9 887 076 Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i
förskoleklassen och lågstadiet. Därmed ska lärarna få mer tid för
undervisning och för varje elev.
3 677 000 Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av
barngruppernas storlek i förskolan.
Bidraget ska underlätta för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande,
stimulera läslust och främja språkutveckling. Bidraget ska gå till kostnader
för att anställa mer personal i skolbiblioteken.

Skolledare och extra karriärtjänster
Sök: 1 mars–1 april

Lå 19/20

Nej - ej
möjligt

Barn som inte är folkbokförda
Sök: 15 mars–15 april

Vt 2019

Nej x

Lärarlönelyftet
Begär ut: 1 april–15 maj

Vt 2019

Ja

Nordiska elever - gymnasiet
Fjärde tekniskt år - gymnasiet

Vt 2019
Lå 19/20

Kommunala och fristående huvudmän med skolor som anser sig ha
särskilt svåra förutsättningar kan söka statsbidraget. Det kan även gälla
huvudmän som har särskilda överenskommelser med Skolverket om det
här statsbidraget. Tyresö bedöms inte tillhöra de kommuner som har
särskilt svåra förutsättningar.

5 896 214

x Bidraget ska användas för att ge utbildning till vissa barn och ungdomar
som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel barn till ansällda på
ambassader eller internationella organisationer eller barn till medborgare
inom EU.
5 371 808 Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare,
förskollärare eller fritidspedagoger. Hela rekvirerade beloppet 5896214
kr. Gymnasiet tilldelas 524406, grundskolan 5371808.

Statsbidrag som söks från Kulturrådet vt 2019
Skapade skola
Söks 10 jan - 7 feb

Bokgåvor

Lå 19/20

2019

Ja 2 008 800

1217000 Det här bidraget ska göra att konst och kultur integreras i förskolan,
förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer på
lång sikt. Det bidrar också till att barn i större utsträckning får ta del av
och delta i professionell kulturverksamhet och får större möjligheter till
eget skapande. Sökt för grundskolan 1 671 000 kr, bevijlat 800 000 kr, ökt
och beviljat för förskola 417 000 kr.

Ja 200 184

200 184 Syftet är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse
för läsning hos barn och föräldrar. Bidraget ska gå till inköp av böcker.
Bidraget innefattar även fördelning till de fristående förskolorna i
kommunen. Sökt och bevijat belopp utifrån fastställd bidragsram.

Statsbidrag som söks/planeras sökas under hösten från Skolverket
Högskolestudier i sva/sfi
Sök: 15 aug-16 sep

Ht 2019

Ja

91560

91560 Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att
undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning
i svenska för invandrare, sfi. Stadsbidraget ska ersätta lärarens lön under
den tid läraren deltar i utbildningen. Frundskolan beviljas 91560 kr = 2
lärare som går ner i arbetstid 20 respektive 40 %. Gymnasiet beviljas för
76300 = 1 lärare som går ner i arbetstid 50 %.

Lärarlyftet
Sök: 15 aug - 16 sep

Ht 2019

Ja

15000

7500 Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och
kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Bidraget kan till exempel
användas till ersättning för lön under den tid läraren eller förskoleläraren
studerar, ersättning för resor, kurslitteraturatt delvis ge ledigt för studier
utan löneavdrag. Grundskolan söker för 2 lärare. Det visade sig att den
ena kursen som ansöktes om inte gick denna termin.

Högskolestudier specialpedagogik
Sök: 15 aug - 16 sep

Ht 2019

Ja

574896

Behörighetgivande utb. Yrkeslärare
Sök: 15 aug-16 sep
Kompetensutveckling yrkeslärare
Sök: 15 aug-16 sep
Papperslösa barn
Sök: 15 aug-16 sep

Försöksverksamhet med
branschskolor
Sök: 1 sep-1 okt
Karriärtjänster
Begär ut: 15 sep - 1 nov
Statsbidrag för bättre
språkutveckling i förskolan 2019

Ht 2019 Gymnasiet
ansöker

360 136 Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid lärare och
förskolelärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller
specialpedagogexamen. Bidraget gäller alla utbildningar som leder till en
speciallärare- eller specialpedagogexamen. Grundskolan söker för 8
lärare som tillsammans går ner ca 3,5 heltidstjänster. Skolverket
motiverar detta med att fler som ansökt än vad som finns medel till.
Kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildningen, särskild utbildning för
vuxna.
Kan sökas av gymnasieskola, gymnasiesärskolan, kommunal
vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna.
Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som har
asylsökande barn och som ansöker om bidrag. Bidraget ansöks utifrån att
kommunen har papperslösa elever som deltar i undervisningen.
Huvudmän som har lämnat över undervisningen på entreprenad till en
branschskola inom försöket kan ansöka om statsbidrag.

Ht 2019

Ja

2 854 341

Ht 2019

Ja

435 631

Lärarlönelyftet
Begär ut: 15 sep - 1 nov

Ht 2019

Ja

5 535 322

Barn som inte är folkbokförda
Sök: 15 sep - 1 nov

Ht 2019

Utreds

Det här statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare
och lektorer.
Statsbidraget får användas till insatser för att öka deltagandet i förskolan,
särskilt av barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än
svenska,
särskilda språkutvecklande insatser och kompetensutveckling av
förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.
Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare,
förskollärare eller fritidspedagoger. Det sökta beloppet innefattar även
gymnasiet 524 406 kr.
Bidraget ska användas för att ge utbildning till vissa barn och ungdomar
som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel barn till ansällda på
ambassader eller internationella organisationer eller barn till medborgare
inom EU.

Utlandssvenska elever
Sök: 15 sep - 1 oktober

Ht 2019

Utreds

Gymnasial lärlingsutbildning
Sök: 1 okt - 1 nov
Nordiska elever
Sök 15 okt - 15 nov
IBO
Sök 1 nov-2 dec
Hälso- och sjukvård
Sök: 1 nov- 2 dec
Yrkesvux
Sök: 1 nov - 2 dec
Lärlingsvux
Sök 1 nov- 2 dec
Yrkesförarutbildning
Sök: 1 nov - 2 dec

Bidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i
Sverige.. För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska elevens båda
vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på
sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen
betydelse för bedömningen
minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare.
Kan sökas av huvudmän som bedriver lärlingsutbildning i gymnasieskolan
och i gymnasiesärskolan, inklusive lärlingsliknande utbildning på
introduktionsprogram.
Kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för
gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Kan sökas av gymnasie som anordnar IB- progra (International
Baccalaureate Diploa Program)
Kan sökas av kommunala huvudmän för vuxenutbildning på gymnasial
nivå
Kan sökas av: Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna.
Kan sökas av: Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna.
Kan sökas av: Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning.

Statsbidrags om söks/planeras sökas under hösten från Specialpedagogsika skolmyndigheten
SIS-medel
Sök: 4 sep- 13 dec

Lå 20/21

Utreds

För skolformerna inom skolväsendet har Specialpedagogiska
skolmyndigheten bidrag för särskilda insatser i skolan. Det kallas SISmedel. Bidraget består av tre delar: Utvecklingsprojekt, undervisning på
sjukhus, och regionala utbildningsinsatser. Ett utvecklingsprojekt ska ha
som syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika
pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

