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§ 202 Dnr GSN 2021/01892-6.0.2 

F-6 skola med undervisning på engelska enligt svensk läroplan  

Beslut 

Grundskolenämnden beslutar att: 

1. Den nya skolenheten Västerås English Public School, en grundskola 

med årskurserna 1-6 samt fritidshem, startas per den 9 juni 2021.  

2. Västerås English Public School ska organiseras i del av 

Mälarparksskolans lokaler.  

3. Västerås English Public School ska ha plats för 50 elever. 

4. Västerås English Public School ska i grundskolan endast bedriva 

undervisning enligt 9 kap 14 § skolförordningen, dvs huvuddelen av 

undervisningen ska ges på engelska. 

5. Utbildningen, vid Västerås English Public School, enligt 9 kap 14 § 

skolförordningen endast ska ges till elever som vistas i Sverige under 

en begränsad tid och har tillräckliga kunskaper i engelska för att 

kunna delta i undervisningen enligt 9 kap 14 § skolförordningen.   

6. Innan en elev får antas till Västerås English Public School ska en 

behovsprövning, som visat att eleven är i Sverige en begränsad tid 

och har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i 

undervisningen, ha genomförts.  

7. Om det till Västerås English Public School är fler sökande än platser 

kommer urval att ske enligt 9 kap 15 § skolförordningen, dvs om det 

är fler sökande än det finns platser till engelskspråkig undervisning 

enligt 14 §, ska den i första hand ges till 

   1. barn till utländska gästforskare och experter, och 

   2. barn som tidigare gått i en engelskspråkig skola. 

8. Information om hur skolval till Västerås English Public School går 

till, tidsperiod för valet ska delges på kommunens webbplats.  

9. Anmäla, enligt 9 kap. 17 §, till Skolinspektionen att undervisning 

enligt 9 kap. 14 § anordnas på Västerås English Public School. 

10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Grundskolenämnden gav den 18 maj 2021 § 179 barn och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att: 

• starta en F-6 skola med undervisning på engelska enligt svensk 

läroplan med start hösten 2021. 

• redovisa kostnaderna för en sådan skola separat i nämndens 

ekonomiuppföljning. 
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• tydliggöra hur elever i högstadieåldern (åk 7-9) och som vistas i 

Sverige under begränsad tid och har kunskaper i engelska tex barn till 

utländska gästforskare och experter samt barn som tidigare gått i en 

engelskspråkig skola kan tas emot. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har delat upp uppdraget enligt följande: 

• Punkt ett återkommer till nämnden för beslut i detta ärende. 

• Punkt två redovisas till nämnden i samband med ordinarie 

uppföljningar.  

• Punkt tre kommer redovisas till nämnden vid sammanträdet i augusti. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Grundskolenämnden beslutar att: 

1. Den nya skolenheten Västerås English Public School, en 

grundskola med årskurserna 1-6 samt fritidshem, startas per den 9 

juni 2021.  

2. Västerås English Public School ska organiseras i del av 

Mälarparksskolans lokaler. 

3. Västerås English Public School ska ha plats för 50 elever. 

4. Västerås English Public School ska i grundskolan endast bedriva 

undervisning enligt 9 kap 14 § skolförordningen, dvs huvuddelen 

av undervisningen ska ges på engelska. 

5. Utbildningen, vid Västerås English Public School, enligt 9 kap 14 

§ skolförordningen endast ska ges till elever som vistas i Sverige 

under en begränsad tid och har tillräckliga kunskaper i engelska 

för att kunna delta i undervisningen enligt 9 kap 14 § 

skolförordningen.   

6. Innan en elev får antas till Västerås English Public School ska en 

behovsprövning, som visat att eleven är i Sverige en begränsad 

tid och har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i 

undervisningen, ha genomförts.  

7. Om det till Västerås English Public School är fler sökande än 

platser kommer urval att ske enligt 9 kap 15 § skolförordningen, 

dvs om det är fler sökande än det finns platser till engelskspråkig 

undervisning enligt 14 §, ska den i första hand ges till 

   1. barn till utländska gästforskare och experter, och 

   2. barn som tidigare gått i en engelskspråkig skola. 

8. Information om hur skolval till Västerås English Public School 

går till, tidsperiod för valet ska delges på kommunens webbplats.  

9. Anmäla, enligt 9 kap. 17 §, till Skolinspektionen att undervisning 

enligt 9 kap. 14 § anordnas på Västerås English Public School. 
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10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden 

beslutar enligt det.  

 


