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Kommuner finansierar skola i turistparadis

Svenska kommuner betalar för undervisning på den
thailändska paradisön Koh Lanta trots att skolan inte är
godkänd av Skolverket.
l De kommuner som helt eller delvis finansierar studier vid Lanta Sanuk School är: Ekerö, Gävle, Helsingborg, Härnösand, Jönköping,
Nacka, Sollefteå, Sollentuna, Vellinge, Ystad och Älvsbyn.

Källa: Lanta Sanuk School

Lanta Sanuk School, som skolan heter, har förgäves försökt få Skolverkets godkännande och
därmed rätt till statsbidrag och att sätta betyg.

Det handlar inte om några påvisade pedagogiska brister hos skolan – dessa har över huvud
taget inte undersökts. Anledningen är att svenska utlandsskolor för att bli godkända ska
anknyta till nationella svenska intressen.

Det innebär att elevernas föräldrar ska befinna sig i landet för att i någon bemärkelse värna
det svenska samhällets intresse. Det kan handla om att de arbetar för ett svenskt företag eller
att de är utsända av UD eller Sida.

 ,De flesta av föräldrarna till barnen i svenska skolan på Koh Lanta befinner sig där på
långsemester. Följaktligen godkänns inte skolan.

Kommunerna har egentligen ingen skyldighet att ekonomiskt stödja en elev som läser
utomlands (Riksdag &, Departement nr 16/10). Trots det väljer elva svenska kommuner att
betala hela eller delar av terminsavgiften för svenska skolan i Thailand.

 ,En av kommunerna är Vellinge, som med landets lägsta kommunalskatt inte gjort sig känd
för att sätta sprätt på sina pengar i onödan.

– Det handlar om valfrihet. Målet är att man själv ska få välja var man går i skola, även om
den är utomlands, säger Göran Ernström, assistent i Vellinge kommun.

Skolpengen som man får ta med sig från Vellinge till Thailand är drygt 55?000 kronor per
läsår för en grundskoleelev mellan årskurs 1 och 6. De pengarna räcker gott och väl till
årsavgiften på skolan på Koh Lanta som är knappt 35 000 kronor.

På skolans hemsida blandas förföriska strandbilder med handfasta tips om hur tillvaron på ön
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kan finansieras. Det viktiga, framhålls det, är att vistelsen på skolan inte får betraktas som
varaktig. Därför ska den inte överstiga nio månader.

 ,

Camilla Lebert Hirvi är pressansvarig på skolan. Hon anser att Skolverkets regler är ”mycket
föråldrade”.

– Vi menar att en ”thaimout” ofta leder till mycket gott för det svenska samhället. Ofta kommer
föräldrar och barn hem igen fyllda av kraft och idéer. Barnen har fått med sig ovärderliga
erfarenheter och ökad förståelse för andra kulturer som borgar för en fredligare värld.

Hon får visst medhåll av Per-Olov Ottoson, undervisningsråd vid Skolverket.

– Förordningen som styr vårt arbete är från 1994 och är inte anpassad efter dagens
verklighet.

Regeringen har blivit uppmärksammad på problemet men kommer inte att ändra något under
mandatperioden.

Per-Anders Sjögren [1]
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