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REDOVISNING FÖR STÖD I SVENSKA 

Skolan ska bidra till att elever som flyttat till landskapet får en möjlighet att anpassa sig till de nya 

förhållandena. En del i integrationsarbetet är stöd i svenska där syftet med undervisningen är att eleven 

utvecklar sådana kunskaper i det svenska språket så att eleven kan studera grundskolans samtliga 

ämnen och därigenom nå behörighet för fortsatta studier (Bilaga beslut nr 69 U2 7.3 2017 

ÅLR2016/9392). 

Kriterier för att erhålla stödundervisning i svenska är att eleven ska ha brister i undervisningsspråket 

på grund av flytt till landskapet eller annan språkbakgrund hemma och därför inte kunna tillgodogöra 

sig undervisningen i alla ämnen. 

Stödundervisningen: 

- ska erbjudas fem (5) år från den dag eleven skrivs in i grundskolan

- ska pågå så länge som behov finns vilket kan innebära kortare än fem år eller längre beroende

på elevens språkutveckling.

- ska omfatta fem timmar per vecka per elev. Om eleven har specifika behov av mer stöd än fem

timmar kan budgetmedel beviljas till det (motivering och beskrivning ska fyllas i

redovisningsblanketten)

- kan omfatta mer än fem timmar i veckan för en elev som anlänt till landskapet som

högstadieelev (motivering och beskrivningen ska fyllas i redovisningsblanketten).

Resurs för stödundervisning i svenska 

Med hänvisning till 3 § grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland avsedda allmänna tillsyn och 

utveckling av grundskolan meddelas att landskapsregeringen ersätter högst 86 % av kommunens eller 

kommunalförbundets faktiska lönekostnader. 

Landskapsregeringen betalar i efterskott andelen av kommunens kostnader vid varje termins slut, då 

kommunen eller kommunalförbundet inlämnat en utredning genom att fylla i den digitala blanketten* 

om stödundervisning i svenska (budgetmoment 52000).  

Utredningen ska vara inlämnad till landskapsregeringen inom tre (3) månader efter redovisad termins 

avslut, för att kommunen eller kommunförbundet ska vara berättigad till ersättning. Ersättning 

utbetalas under förutsättning att Ålands lagting beviljat medel. 

*Den digital blanketten finns på regeringens hemsida och under länken

https://eformular.regeringen.ax/PLP/Application/ApplicationData.aspx?typeId=DEB0A564-E723-

426E-B723-A39874C85A06

Den digitala blanketten kan inte sparas och därför finns en pdf-version (bilaga1) som stöd för 

ifyllandet. 

https://eformular.regeringen.ax/PLP/Application/ApplicationData.aspx?typeId=DEB0A564-E723-426E-B723-A39874C85A06
https://eformular.regeringen.ax/PLP/Application/ApplicationData.aspx?typeId=DEB0A564-E723-426E-B723-A39874C85A06
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BLANKETT FÖR REDOVISNING FÖR STÖDUNDERVISNING I 
SVENSKA 

Skolans namn: Kontonummer (IBAN och BIC): 

Uppgifter 

om skolan 

Rektor: e-post:

Termin: 

Antal elever som har fått stöd i svenska under terminen: 

Totala faktiska kostnader för stöd i svenska under terminen: 

Ansökta beloppet (86% av de faktiska kostnaderna för terminen): 

Lärarens namn: 

Information 

om lärare 

(fyll i för 

varje 
lärare som 

undervisar 
i stöd i 

svenska)  

Anställningsform 

A. Heltidsanställd som

lärare i stöd i

svenska

☐

B. Timanställd för

endast stöd i svenska

☐

C. Timmar i stöd i

svenska inom sin

tjänst

☐

Fyll i enligt vilket anställningsalternativ: 

A. Månadslön: ______________

Total lönekostnad per termin: ______________

eller 

B. Antal undervisningstimmar i stöd i svenska: _____________

Timarvode (ink soc. och semesteravgifter): ______________

Total lönekostnad under terminen: _____________

eller 

C. Antal undervisningstimmar i veckan i stöd i svenska: _____________

Hur stor procent (%) utgör stöd i svenska av den totala undervisningen: _______
Ex. klasslärare med 24 h undervisning som har 6 h stöd i svenska = 25% stöd i svenska 

Total lönekostnad * för stöd i svenska under terminen: ____________

*uträknas enligt procent av hela lönen vilket innebär att semester och andra avgifter ingår.



Bilaga 1, sid 3/4. Beslut 26 U2, 17.1.2019 (ÅLR 2016/9392).

Fyll i för varje elev som har fått stödundervisning i svenska 

* För de elever som fått mer än 5 h/vecka eller längre än 5 år ska en motivering skrivas längst ner samt 

schema för eleven bifogas redovisningen. 

Nr. 

Elev 

(endast 
initialer) 

Ålder Årskurs 
Anlänt till 

Åland 

Antal 

stödtimmar 
enskilt 

Antal 

stödtimmar 
i grupp 

Eleven har fått 

stöd mer än 

5h/veckan* 

Eleven har 

fått stöd 

längre än 5 

år* 
1 ☐ ☐ 

2 ☐ ☐ 

3 ☐ ☐ 

4 
☐ ☐ 

5 
☐ ☐ 

6 
☐ ☐ 

7 
☐ ☐ 

8 
☐ ☐ 

9 
☐ ☐ 

10 
☐ ☐ 

11 
☐ ☐ 

12 
☐ ☐ 

13 
☐ ☐ 

14 
☐ ☐ 

15 
☐ ☐ 

16 
☐ ☐ 

17 
☐ ☐ 

18 
☐ ☐ 

19 
☐ ☐ 
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Motivering för elever som fått mer än 5 h i veckan eller under en längre tid  än 5 år 

Motivering 

för varje 

elev som 

fått mer 

stöd  än 5 h 

/ 5år 

Elevnummer 

(enligt 

tabell ovan) 

Motivering 

Elevnummer 

(enligt 

tabell ovan) 

Motivering 

Elevnummer 

(enligt 

tabell ovan) 

Motivering 

Elevnummer 

(enligt 

tabell ovan) 

Motivering 

Elevnummer 

(enligt 

tabell ovan) 

Motivering 

Elevnummer 

(enligt 

tabell ovan) 

Motivering 

Elevnummer 

(enligt 

tabell ovan) 

Motivering 


