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Yttrande över betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en
ny modell för föräldraförsäkringen
(SOU 2017:101) samt förslag enligt bilagan
S2017/07382/FST

Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Jämställt
föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) samt förslag enligt bilagan.

7.10.3 En vårdnadshavare ska kunna lämna dagar med
föräldrapenning även till en person som inte definieras
som förälder
Skolinspektionen ser positivt på en generös överlåtelsemöjlighet för unga studerande föräldrar, då detta kan leda till en möjlighet att få hjälp att fullfölja
gymnasiestudier. Skolinspektionen anser att det är viktigt att elever som blir
föräldrar under grundskole- och gymnasietiden får hjälp med att kombinera
studier och föräldraskap då omfattande frånvaro leder till större risk att inte nå
målen för utbildningen och för att hamna i ett utanförskap senare i livet. Detta
blir en stor förlust för enskilda eleven men också förlust för samhället.

7.15 Studenters villkor och möjligheter att använda föräldraförsäkringen
Skolinspektionen ser att det är av vikt att studerande föräldrar lättare ska
kunna kombinera studier med föräldraskap och instämmer därför med förslaget att det i annat sammanhang ska utredas om det bör göras möjligt att behålla
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studiemedel under graviditeten för studenter som har risker i sin studiemiljö
under exempelvis en praktikperiod och där det saknas möjlighet till anpassning
av arbetsmiljö eller arbetsuppgifter och möjlighet till omplacering.
Skolinspektionen ser på samma sätt som utredningen ett behov för studerande
som inte omfattas av den arbetsbaserade försäkringen och därmed inte kan
överlämna tillfällig föräldrapenning. Även dessa studerande behöver med kort
varsel ha möjlighet till avlastning vid exempelvis examination när barnet är
sjukt eller när ordinarie vårdnadshavare är sjuk. Skolinspektionen anser därför
att det är av vikt att utreda ytterligare möjligheter till att kombinera studier
med föräldraskap.

Utredaren Carin Wolf har deltagit i ärendets slutliga handläggning.
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