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Huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan 
under vissa förutsättningar (se skollagen 10 kap 23 a § och 23 b §). 

Tilläggsbelopp kan utgå för elever för obligatoriskt anordnad lovskola (eller av 
räkningsbar lovskola) enligt skollag och Skolverkets information om lovskola. 

För annan frivillig lovskola som huvudmän anordnar utgår inte tilläggsbelopp. 

Riktlinjerna gäller för fristående huvudmän med elever folkbokförda i Uddevalla 
kommun. 

För att tilläggsbelopps skall kunna utgå skall följande vara uppfyllt: 

• Huvudman ska informera elever och vårdnadshavare om erbjudande av lovskola. 
• Huvudman/delegat ska fatta beslut om vilka elever som ska erbjudas lovskola. 
• Rektor beslutar även om vilka ämnen som eleven ska erbjudas undervisning i och 

hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. 
• En huvudman är skyldig att i anslutning till obligatoriskt anordnad lovskola 

erbjuda betygsprövning för de elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit 
behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Erbjudandet om 
prövning ska omfatta de ämnen som eleven fått undervisning i inom ramen för 
lovskolan. 

Tilläggs belopp lovskola: 

• Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar/elev och 
läsår till fristående huvudman. 

• Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för elev som deltagit i lovskola 
och högsta ersättningen är 2750 kronor per elev (55 kr/timma, inklusive moms) 
och läsår. 

• Tilläggsbelopp utgår för de timmar eleven deltagit i lovskola. 
• Ansökan om tilläggsbelopp skall vara inkommen till Uddevalla kommun senast 

den 31/8 och får endast avse läsåret för genomförd lovskola. 
• Tilläggsbelopp kan enbart utgå för elever som är folkbokförda i Uddevalla 

kommun. 
• Ansökan om tilläggsbelopp kan göras för elever som tackat ja till erbjudande i 

lovskola och som deltagit. 



• En samlad ansökan om tilläggsbelopp per huvudman skall ske för alla elever i 
lovskola. 

Ansökan ska innehålla: 

• Skolans namn 
• Rektor 
• Kontaktperson 
• Beslut om att erbjuda respektive elev lovskola och i vilka ämnen (kopia). 
• Senaste betyg som styrker att eleven tillhör målgruppen för lovskola (kopia). 
• Individuellt schema för elev för lovskola, ämnen och timmar (kopia). 
• För årskurs 9: Har eleven fått betyg i ämnet efter lovskola. Behörig till nationellt 

program. 
• Sammanställning innehållande följande: 

Elevens Person- Årskurs Ämnen Deltagit Betyg Uppnått 
namn nummer antal behörighet 

timmar 

Rektors underskrift (med namnförtydligande) och datum för ansökan. 

Ansökan märkt "lovskola" skickas till: 

Uddevalla kommun 

Barn och utbildningsförvaltningen 

451 81 Uddevalla 

Förvaltningschef 

Thomas Davidsson 

Controller 


