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Betyg på Svenska skolan - Utlandsbetyg 
 

Vi sätter svenska betyg enligt Skolverkets direktiv och Lgr 11. 
Eleverna i grundskolan får terminsbetyg från och med klass 6. Våra lärare deltar i 
Skolverkets konferenser och utbildningar för att vara uppdaterade. 
 
Alla betyg sätts av behöriga lärare som uppfyller kraven för svensk lärarlegitimation. 
Undantaget ämnet Spanska där betyg sätts av lärare med spansk legitimation. 
 
Betygen som sätts är Utlandsbetyg. Detta beror på att skolan inte är berättigad till 
statsbidrag för klass 7-9. Dessa betyg kan man söka vidare på i Sverige, Spanien och 
övriga Europa/Världen. 

 
Vid antagning till gymnasieskolor i Sverige finns olika hantering beroende på vilken skola 
man söker till. Många skolor använder centralt Intagningskansli och en del friskolor har 
egen antagning. Urvalet för antagning är vanligtvis betyg men det förekommer 
intagningsprov till vissa program och eleverna kan tas in på fri kvot.  
 
Alla våra elever som gått vidare till gymnasieskolor i Sverige har antagits på de skolor 
och program de önskat och betygen har varit godkända. 
 
 
Om någon skulle ifrågasätta giltigheten i betyg finns ytterligare alternativ: 
 
1.  Man kan med utlandsbetyg söka in via den fria kvoten. 

Betyg från utländsk skola kan inte jämföras med betyg från svensk grundskola. Därför finns 
bestämmelser om fri kvot för elever som kommer från skolor vilkas betyg inte direkt kan 
jämföras med elever från grundskolan och för utlandssvenska elever med minst en förälder 
som är svensk medborgare (6 kap. 3 § i gymnasieförordningen) 

 
2. Man kan genom prövning verifiera betygen via annan skola.  

Vi har avtalat om samarbete med Skandinaviska skolan i Madrid och har kontakter 
med flera skolor i Sverige på olika orter som är beredda att hjälpa till vid behov.  

 
 
Att välja gymnasium 
När det gäller att välja gymnasieutbildning finns massor av alternativ både i Sverige och 
på andra platser. Det viktiga är att man har tillräckliga språkkunskaper för att klara 
studierna på det språk utbildningen bedrivs. På samma sätt som det är nödvändigt att 
kunna tillräckligt med svenska för att studera i svensk skola i Sverige behöver man 
kunna spanska och för att studera i spansk skola i Spanien. 

 
 
Välkommen med frågor om betyg och gymnasiestudier 
 
Stefan Sandqvist 
Rektor 


