
 
 

London, 2020-02-19 

Stipendium till utbytesår på gymnasiet, läsåret 2020/21  
 
Varför erbjuder vi ett stipendium? 
 
Svenska skolan i London är registrerad som en välgörenhetsstiftelse.  
 
Vissa kommuner i Sverige erbjuder gymnasieelever möjligheten att få ta med sig den så kallade 
skolpengen till en svensk utlandsskola, likt Svenska skolan i London. Elever från kommuner som 
överför skolpeng betalar därför enbart mellanskillnaden mellan skolavgiften och det 
kommunen betalar för skolplatsen aktuellt läsår. Tyvärr är det långt ifrån alla kommuner i 
Sverige som erbjuder denna möjlighet. Likaså är det inte alla kommuner som erbjuder 
möjligheten att överföra skolpengen i mer än ett läsår. 
 
Svenska skolan i London vill som svensk utlandsskola, tillika registrerad välgörande stiftelse i 
Storbritannien, göra det möjligt för alla gymnasieungdomar att i mån av plats göra ett eller flera 
utbytesår i London.  
 
Därför har vi valt att inför ett stipendium för svenska utbyteselever som är bosatta i kommuner 
som ej överför skolpeng till svensk utlandsskola. Detsamma gäller för dig som är befintlig 
utbyteselev på skolan och som vill göra ett andra eller tredje utbytesår hos oss. 
 
Vem kan ansökan om stipendiet? 
 
För att kunna ansöka om stipendiet måste du uppfylla följande kriterier: 
 

● Du är folkbokförd i en svensk kommun: 
○ som inte överför skolpeng till svensk utlandsskola, eller; 
○ är befintlig elev hos oss och vill göra ett andra eller tredje utbytesår på SSL. 

● Du är minst 16 år gammal den 27 augusti 2020, och behörig till nationellt svenskt 
gymnasieprogram. 

● Du ansöker som utbyteselev, det vill säga att din familj fortsatt bor utanför 
Storbritannien. 

 
Vad täcker stipendiet? 
 
Stipendiet täcker samma del av skolavgiften som en genomsnittlig kommunal skolpeng, det 
innebär att du som stipendiat betalar £3000 i skolavgift. Det vill säga skillnaden mellan 
skolavgiften på Svenska skolan i London (£10.400 för LÅ 20/21) och det den svenska skolpengen 
skulle ha täckt.  
 
Till detta tillkommer kostnaden för boende i värdfamilj, om ni inte har ett eget privat boende i 
London som uppfyller skolans krav.  
 
För mer information om skolan, kostnader, boende i värdfamilj eller liknande kan ni besöka 
skolans hemsida www.swedishschool.org.uk eller ringa eller maila biträdande rektor Jenny 
Abrahamsson (kontaktuppgifter finns sist i dokumentet). 

 

http://www.swedishschool.org.uk/


 
 

Hur ansöker jag? 
 
Skicka in din ansökan senast 24 april 2020, genom att maila följande dokument till 
jabrahamsson@swedishschool.org.uk: 
 

● Sökande till årskurs 1:  
○ Terminsbetyg från årskurs 9  

 
● Sökande till årskurs 2 eller 3:  

○ Examensbevis från årskurs 9  
○ Eventuella betyg från gymnasiet 
○ Individuell studieplan från din nuvarande gymnasieskola 

 
● Omdöme från mentor eller liknande på nuvarande skola 

 
● Personligt brev där du beskriver och motiverar: 

○ Varför just du ska få ett stipendium för ett utbytesår på Svenska skolan i London 
○ På vilket sätt ett utbytesår i London skulle utveckla dig som person och bidra till 

din framtid 
○ Vad du kan bidra med som elev till Svenska skolan i London  

 
● Om aktuellt, eventuella andra bilagor som kan stärka din ansökan (ej obligatoriskt) 

 
När får jag ett besked? 
 
Alla sökande får ett besked per mail senast 8 maj 2020  
 
Kontakta oss vid eventuella frågor 
 
Jenny Abrahamsson, biträdande rektor med ansvar för gymnasiet 
jabrahamsson@swedishschool.org.uk 
+44 (0)7825 331005 
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