Avdelningen för juridik inbjuder dig till KomRätt-kursen

Nyanlända och skolan –
juridiska frågor
Under perioden 1994-2016 ökade andelen elever med utländsk bakgrund från 12 till nästan 24 %. De nyinvandrade eleverna har ökat med nästan 87 % från 2008 till 2016. Antalet
asylsökande har ökat kraftigt de senaste åren med en historisk topp 2015 då Sverige tog
emot 70 384 asylsökande barn.
Det innebär en stor utmaning för Sveriges kommuner att se till att alla nyanlända elever
får en bra skolgång. För eleven är det en viktig väg in i det nya samhället och skolan kan
ge kunskap, trygghet och vänner.

MEDVERKANDE
Förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik och Kristina Söderberg. Bägge kommer från
avdelningen för juridik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Stockholm 13 september 2017
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Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PRAKTISK INFORMATION
Datum & plats

Kursen genomförs den 13 september 2017 på Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm.
Sista anmälningsdag är 14 augusti.

Tid

Kursen börjar kl.10:00, kaffe serveras från kl.09:30. Kursen avslutas cirka kl.16:00.

Målgrupp

Kursen vänder sig till kommunledning, rektorer samt skol- och förvaltningspersonal.

Kostnad

3 400 kr. I avgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe. Lagstadgad moms tillkommer.
Faktura skickas efter genomförd kurs. Eventuell logi ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk eller via www.skl.se/kalender sök upp önskat kursdatum. Kvittens
på mottagande av anmälan sänds då via e-post direkt vid slutförandet av anmälan.
OBS! Bekräftelse på deltagande sänds via e-post efter sista anmälningsdag.
Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan
person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Kontakt

För frågor som rör din anmälan vänligen kontakta Konstella, tfn: 08-452 72 86,
e-post: konferens@konstella.se.
Frågor om kursens innehåll kan ställas till Ann Sofi Agnevik, tfn: 08-452 75 40,
e-post: annsofi.agnevik@skl.se och Kristina Söderberg, tfn: 08-452 79 19,
e-post: kristina.soderberg@skl.se.

PROGRAM
Aktuella juridiska frågor om nyanländas skolgång utifrån lagstiftningen och rättspraxis tas
upp under dagen.
Vi har ett förmiddagspass mellan 10:00-12:00 med en paus och ett eftermiddagspass mellan
13:00-16:00 med avbrott för kaffe.
Under dagen tar vi till exempel upp frågor som rör











Kommunernas skyldighet vad gäller nyanländas skolgång i grundskola och
gymnasieskola
Statlig ersättning för anordnande och vem ansvarar? Vistelsekommunen?
Anvisningskommunen? Placeringskommunen?
Mottagande i grundskola respektive gymnasieskola
Skolskjutsfrågor
Kartläggning av elevers kunskaper och ansvar för extra anpassningar samt särskilt
stöd och gränsdragningen mot socialtjänsten
Språkintroduktion
Modersmål och studiehandledning
Några frågor gällande god man
Utredningen Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet, SOU
2017:54
Övriga frågor

Kursdokumentationen skickas per e-post till deltagarna före kurstillfället.
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