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Att få med Skolpengen för studierutomlands. 
Jag anser att Vaggeryd kommun som idag inte har någon policy för att skicka med elevskolpeng. Ska ta ett 
beslut, som främjar och stödjer denna motion. Som ger våra elever möjligheter att bli berikande på ny 
kultur, kunna se omvärlden, få möjlighet att knyta värdefulla kontakter, utbildas med ett internationellt 
perspektiv mm.  
Många kommuner idag ligger längre fram i denna utveckling och tillämpar att elever får ta med hela eller en 
del av sin skolpeng till kvalitetssäkrade skolor utomlands. 
Jönköpings kommun är en förgångare och skickar med 40% av elevens skolpeng för att bekosta studier 
utomlands, för både korta och längre perioder.  
 
Mitt förslag är att Vaggeryd kommun följer Jönköping Kommuns riktlinjer och ge minst 40% av elevens 
skolpengen för studier utomlands som omfattar minst 1 månad och uppåt. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Motivering till motionen 
 
Skolan ska vara en plattform för utveckling, kunskap, lärande och ge barnen verktyg för att hantera livet. Vi 
lever i en global och rörliga värld. Och den teknik som vi har till vårt förfogande, främjar att vi blir mer och 
mer flexibla i vårt arbete. Idag finns det större möjligheter att arbeta ortsoberoende (korta som längre 
perioder) med hjälp av tekniken och arbetsutformning. Med tanke på hur det berikar vår generation, och 
våra barn, så borde vi inte hindra denna positiva utveckling, som inte kostar kommuninvånare något extra 
alls (med tanke på att endast en del av skolpengen skickas med). Resterande ligger kvar för att täcka 
eventuell administrativa utgifter.  
 
Det skulle innebära att barnen skulle kunna vara mera delaktiga i föräldrars vardag som reser i arbetet (som 
vissa ingenjörer som jobbar en tid utomlands, biståndsarbetare, mfl). Jag tror att det skulle vara mycket 
värdefull för eleven att kunna delta i deras vardag och även få möjlighet att skolas internationellt. Det skulle 
berika eleven själv, familjen, men också hemskolan som skulle kunna få ta del av elevens upplevelser och 
nya kunskap. 
 
Vi i Sverigedemokraterna yrkar på följande: 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås 

 Att kommunfullmäktige utreder möjligheten till att elever få ta del av hela eller del av skolpeng för 
studier utomlands. 

 Att kommunfullmäktige efter utförd utredning om möjlighet finns. Beslutar om att införa att elever 
få ta del av hela eller del av skolpeng för studier utomlands. 
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