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Statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande för 2019
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas med
stöd av förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande.
Ni beviljas 15 000 kronor i statsbidrag. Ni har sökt 15000 kronor. Bidraget
avser VT 2019. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 114300-7.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2007:222) inte överklagas.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Mattias Larsson.
Handläggare var Alexander Sandberg.

Postadress: 106 20 Stockholm
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Information om statsbidraget
Bidraget är till för att stimulera deltagandet och ska användas till att
underlätta för lärare att komplettera sin legitimation med ytterligare
behörighet. Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet
högskolepoäng. I Lärarlyftet läggs särskild tonvikt vid att fler lärare
blir behöriga för undervisning i svenska som andra språk, SFI och
matematik. Det gäller även deltagande i speciallärarutbildningen. Därför får
huvudmännen:
• 1500 kronor per högskolepoäng för kurser i svenska som andra språk och
SFI.
• 1000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och
speciallärarutbildning.
• 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.
Beslut och motivering för respektive lärare hittar ni i lärarlistan i e-tjänsten
för statsbidrag. Förkortningarna under rubriken Status står för:
GOD - Godkänd
AVS - Avslag
AVK - Avslag i konkurrens

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i ansökan har
ändrats väsentligt.

Redovisning och uppföljning

Skolverket kommer att följa upp hur huvudmannen använt statsbidraget
samt de deltagande lärarnas studieresultat. Skolverket kan vid behov begära
in studieresultat från lärosäten. Vid icke godkänt resultat eller studieavbrott
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kan Skolverket komma att återkräva statsbidraget helt eller delvis, såvida
särskilda skäl inte föreligger.

Återbetalning av statsbidrag

Sökande som har tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig
enligt 11§i förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande (2007:222).
Skolverkets beslut enligt denna förordning får ej överklagas.

