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Ansökan om tilläggsbelopp för obligatorisk anordnad lovskola 

I 10 kap. 23 a-b §§ i skollagen framgår att en huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad 
lovskola i juni månad för elever som efter årskurs 8 riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt 
yrkesprogram i gymnasieskolan och elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett 
sådant program. Lovskolan ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar, både i årskurs 8 och 9.  

Huvudmannen kan även anordna lovskola under andra månader än juni – i syfte att räkna av från den 
tid som huvudmannen måste erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola i juni – för elever som efter 
årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan 
och elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program. 

I riktlinjer för tilläggsbelopp för obligatorisk anordnad lovskola hittar du information om lovskola och 
tilläggsbelopp. Dokumentet finns på https://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-
politik/forfattningssamling 

Skolans uppgifter 

Skolans namn Adress 

Postnummer Ort 

Rektor Telefon E-post

Elevens uppgifter 

Elevens för- och efternamn  Personnummer 

Folkbokföringskommun  Årskurs 2017/2018 

Deltagande i nedanstående lov 

 Höstlov, v 44  Jullov  Sportlov  Påsklov  Sommarlov 

 Antal timmar:  Antal timmar:  Antal timmar:  Antal timmar:  Antal timmar: 

Ämnen som eleven 
undervisats i: 

 Namn på undervisande 
 lärare:  

Har undervisande lärare 
legitimation? (Ja/Nej) 

Har eleven fått betyg i 
ämnet efter lovskolan? 
(gäller åk 9) 

Utbildningskontoret 

https://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/forfattningssamling
https://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/forfattningssamling


 
 
Underlag som ska biläggas ansökan  
 

  □  Bifoga kopia av senaste betyg som styrker att eleven tillhör målgruppen 
  
  Bilaga nr: 

 Eventuell kommentar, exempelvis om förändringar som skett sedan senaste betyg:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Underskrift   
 

□ Jag intygar att eleven tillhör målgruppen för lovskola.  
 

□ Jag intygar att eleven deltagit i lovskolan det antal timmar som anges.  

 Datum  Ort  

  Underskrift rektor  Namnförtydligande  

 
  
 

Ansökan görs terminsvis i samband med att terminens sista lovskola avslutats. 
 

Ansökan skickas till: 
 
Strängnäs kommun 
Utbildningkontoret, Registrator 
Nygatan 10 
645 80 Strängnäs    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strängnäs kommun 
Nygatan 10 
645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 
Fax 0152-290 00 

www.strangnas.se 
kommun@strangnas.se 

Organisationsnr 212000-0365 
Bankgiro 621-6907 

  

http://www.strangnas.se/
mailto:kommun@strangnas.se


 


	1/2

