Barn- och utbilningsförvaltningens bidragskalender för förskola och grundskola 2020
x= ej beslutat
Majoriteten av bidragen som söks är från Skolverket,
söks bidraget från någon annan mydighet är det utskrivet

Gul markering= Ändrat sedan tidigare redovisning
Grå markering = Ej sökt p.g.a underlaget att söka för finns inte.
Röd markering = ej ansökt

Statsbidrag som söks/planeras sökas under våren 2020
Här står alla bidrag som Period
barn- och
utbildningsförvaltninge
n har möjlighet att söka
utifrån Skolverkets
statsbidragkalender Vt
2019
Skapade skola (obs söks
från Kulturrådet)
Söks 7 jan - 4 feb

Lå 20/21

Har vi ansökts Sökt belopp
om bidraget?

Beviljat
belopp

Syfte med bidraget samt ev kommentar

Ja 2 525 000

1 758 000 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 belopp för grundskolan 1 930 000 kr för förskolan 585 000 kr.
2 604 960 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.

Kvalitetssäkrande
åtgärder
Begär ut: 15 jan–17 feb

2020

Ja

2 604 960

Statsbidrag för bättre
språkutveckling i
förskolan 2019
Sök: 15 januari -17
februari

2020

Ja

493 462

493 462 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.

Omsorg under kvällar,
nätter, helger
Sök: 15 jan–17 feb
Begär ut: 15 april-15 maj
Begär ut: 1 okt- 2 nov
Papperslösa barn
Sök: 15 jan–17 feb
Sök: 15 aug - 15 sep
Läxhjälp till huvudmän
Sök: 15 jan–17 feb

2020

Ja

Beräknade
barnomsorgs
platser för
året 252

247 716 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. Inskickad rekvisition vt 2020 150 399 kr.

vt 2020

Nej

Gymnasiet
har ansökt.

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.

2020

Ja

Ansökan om
att erbjuda
2847 elever
läxhjälp

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.

Högskolestudier i
sva/sfi
Sök: 15 jan–17 feb
Sök: 15 aug–15 sep

vt 2020 Nej

Högskolestudier
specialpedagogik
Sök: 15 jan–17 feb
Sök: 15 aug–15 sep

vt 2020

ja

285 798

285 796 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.

2020

Ja

666 400

666 400 Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till
personal inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser. Bidraget
söks tillsammans med gymnasiet. Gymnasiet söker förstärkning 177 000
kr, bibehålla personal 13 600 kr.

Elevhälsa
Sök: 15 jan–17 feb

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. Ej ansökt på grund av att ingen skola
angett att de har någon som uppfyller kriterierna.

Entreprenörskap för
huvumän Sök: 15-17 feb

2020

ja

30 000

0 Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande i skolan. Bidraget sa ge förutsättningar, stöd och
kompetensutveckling till skolpersonal med syftet att genomföra
undervisning där eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att bland annat
utveckla inititivförmåga, samarbetemed aktörer utanför skolan , ta ansvar
och se möjlihet i digital teknik. Bidraget söks tillsammans med gymnasiet.
Gymnasiet sökte 1132000 och beviljades 37861 kronor i statsbidrag.
Motivering till beslut: Bidraget har varit översökt. Totalt sökte 298
huvudmän statsbidrag för insatser motsvarande 115 621 355 kronor.
Skolverket har haft totalt 8 500 000 kronor att fördela

Specialpedagogik för
lärande
Sök: 15 jan–17 feb

Lå 20/21

Ja

Ansökan för
39 lärare och
50 %
handledning

340 000 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. Ansökan för Dalskolan 20 % handledning till
17 lärare. Nyboda skola 30 % handledning till 22 lärare.

Läslyftet i förskolan
Sök: 15 jan–17 feb

Lå 20/21

Ja 9 handledare
totalt 110 %.
Antal
deltagare
164.

590 700 Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskolelärare och
lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

Likvärdig skola
Begär ut: 15 jan–17 feb

2020 Ja

16 372 215

16 372 215 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.

Lovskola
Sök: 1 feb–2 mars
Begär ut 15 aug-15 sep
Begär ut 15 okt - 16 nov

samtliga
lov 2020

Utlandssvenska elever
Sök: 15 feb - 2 mars
Sök: 15 sep - 1 oktober

vt 2020

Nej

Lå 20/21

Ja

3 747 000

2 736 000 Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av
kronor barngruppernas storlek i förskolan.

Karriärtjänster
Sök: 1 feb–2 mars
Begär ut: 15 mars- 4 maj
Begär ut 1 sep - 15 okt

vt 2020

Ja

2 520 250

2 520 250 Det här statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och
lektorer. Utbetalning sker mot redovisning.

Barn som inte är
folkbokförda i Sverige
Sök: 15 mars–15 april
Sök: 15 sep–15 okt

vt 2020

Nej

Mindre barngrupper
Sök: 1 mars–1 april

Ja Grundskolan
ansöker om
455
elevdagar.
Maxbelopp är
300 kronor
per elev och
dag

136 500 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.

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. Ej ansökt på
grund av att ingen skola angett att de har underlag för att uppfyller
kriterierna.

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. Ej ansökt på grund av att ingen skola angett att de har underlag
för att uppfyller kriterierna.

Säkerhetshöjande
åtgärder 2020
Sök 1 april-4 maj

2020

Nej

Lärarlönelyftet
Begär ut: 1 april–15 maj
Begär ut: 15 sep-2 nov

Vt 2020

Ja

Lärarassistenter
Begär ut: 1 april-4 maj
Begär ut: 1 okt - 2 nov

vt 2020

Nej

Bidraget är till för att minska risken för brott mot skolan eller mot elever
eller personal i skolan. Det ska gå till fysiska åtgärder som ska öka
säkerheten i skolbyggnader, på skolgårdar och på motsvarande områden
utomhus vid fritidshem. Skolverket fördelar bidraget till huvudmän som
bedriver skolor där det finns en påtaglig risk för brott där ett motiv är att
kränka en person, en folkgrupp eller en annan grupp av personer på grund
av någon sådan omständighet som avses i 29 kap. 2 § 7 i brottsbalken.
Därav söks ej bidraget.
5 064 306

5 048 970 Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare,
förskollärare eller fritidspedagoger. Grundskolan sökte för 226 personer.
225 blev beviljade, 1 person saknade legitimation. Gymnasiet sökte och
beviljades för 22 lärare, 520 998 kr
Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge
lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är
personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning
och uppgifter som hör till undervisningen. Ej ansökt på grund av krav om
egenfinansiering.

Statsbidrag som söks/planeras sökas under hösten 2020
Lärarlyftet
Sök: 15 aug–15 sep

ht 2020

Ja

22500

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.

Högskolestudier i
sva/sfi
Sök: 15 jan–17 feb
Sök: 15 aug–15 sep

ht 2020

Ja

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.

Högskolestudier
specialpedagogik
Sök: 15 jan–17 feb
Sök: 15 aug–15 sep
Papperslösa barn
Sök: 15 jan–17 feb
Sök: 15 aug - 15 sep

ht 2020

Ja

632716

ht 2020

Ja Totat 67 529
fördelas med
gymnasiet

Lovskola
Begär ut 15 aug-15 sep
Begär ut 15 okt-16 nov

samtliga
lov 2020

Ja

35400 för
sportlov,
påsklov och
sommarlov

Karriärtjänster
Sök: 1 feb–2 mars
Begär ut: 15 mars- 4 maj
Begär ut 1 september 15 oktober

ht 2020

Ja

2 538 666

Utlandssvenska elever
Sök: 15 feb - 2 mars
Sök: 15 sep - 1 oktober

2020

Nej

Barn som inte är
folkbokförda i Sverige
Sök: 15 mars–15 april
Sök: 15 sep–15 okt

ht 2020

Nej

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.
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.
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.
Det här statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och
lektorer. Utbetalning sker mot redovisning.

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. Ej sökt på
grund av att avsaknad av målgrupp.
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. Ej sökt på grund av att avsaknad av målgrupp.

Lärarlönelyftet
Begär ut: 1 april–15 maj
Begär ut: 15 sep-2 nov

Ht 2020

Ja

5 208 491

Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare,
förskollärare eller fritidspedagoger.

Lärarassistenter
Begär ut: 1 april-4 maj
Begär ut: 1 okt - 2 nov

ht 2020

Nej

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge
lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är
personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning
och uppgifter som hör till undervisningen. Ej ansökt på grund av krav om
egenfinansiering.

Omsorg under kvällar,
nätter, helger
Sök: 15 jan–17 feb
Begär ut: 15 april - 15
maj
Begär ut: 1 okt- 2 nov

ht 2020

Ja

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.

Lovskola
Sök: 1 feb–2 mars
Begär ut 15 aug-15 sep
Begär ut 15 okt-16 nov

lov 2020

Planeras

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.

