2019-11-07

Frågor och svar från ViSa seminariet, 27 september 2019 i Malmö

1. Ska ett regionalt yrkepaket som består av både ett nationellt bas-, och
påbyggnadsyrkespaket rapporteras som ett regionalt yrkespaket eller
som två nationella?
Svar: Två nationella yrkespaket som erbjuds som ett paket i en
kommun eller region ska rapporteras som två nationella yrkespaket och
inte som ett regionalt yrkespaket. Om en kommun erbjuder ett
nationellt yrkespaket tillsammans med ett regionalt påbyggnadspaket
ska de rapporteras som ett nationellt yrkespaket och ett regionalt
yrkespaket.
2. Har en elev rätt att göra prövning i en kurs som erbjuds inom
kommunen i gymnasieskolan även om den inte erbjuds inom
vuxenutbildningen?
Svar: Av skollagen 20 kap. 40 § framgår att prövning får göras hos en
huvudman som är anordnare av den aktuella kursen.
Av Skolverkets allmänna råd om Prövning – för grundskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning framgår
att prövning får göras hos en huvudman som inom den kommunala
vuxenutbildningen anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller
gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som
gymnasiearbetet avser. Den som vill genomgå prövning behöver inte
vända sig till en huvudman inom den kommun där han eller hon bor,
utan kan välja att genomgå prövning hos annan huvudman.
Av det allmänna rådet framgår också att den som inte är elev i
gymnasieskolan men vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå
prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, utom de
kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Detta gäller även
personer som inte tillhör gymnasieskolans målgrupp. Rätten gäller
också gymnasiearbetet.
Detta innebär att en person som gör en prövning i gymnasieskolan får
ett gymnasiebetyg och att en person som gör en prövning inom
vuxenutbildningen får ett betyg därifrån. Kostnaden för den enskilde är
densamma, 500 kronor.
Skolverkets allmänna råd om prövning:
https://www.skolverket.se/getFile?file=3677
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3. Kan man få/begära interkommunal ersättning för sfi eller prövning av
elev från annan kommun?
Svar: Nej. Interkommunal ersättning är inte reglerat för sfi. Om
hemkommunen beviljar en elev att läsa i en annan kommun, är det
dock hemkommunen som ska betala.
Inte heller kan man få betalt av en annan kommun när en kommun gör
prövningar för elever som är folkbokförda i andra kommuner. I 24 kap.
skollagen och i 6 kap. förordningen om vuxenutbildning är
ersättningen som ska utgå till folkhögskolor som anordnar utbildning
som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
reglerad.
4. Går det att skicka ut förändringar av kurskoder i nyhetsbrevet?
Svar: Ja, enligt vår kommunikationsavdelning kommer förändringar av
kurskoder att komma med i Skolverkets nyhetsbrev. Det går även att
anmäla sig som prenumerant på förändringar i Skolverkets föreskrifter
(Skolfs). https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-ochnyhetsbrev/prenumerera-pa-forandringar-i-skolfs
5. Kan EU-medborgare som får nej till att studera i enlighet med EUrätten överklaga beslutet?
Svar: Ja. Av 28 kap. 12 § första stycket 13 skollagen framgår vilka beslut
fattade av en kommun som går att överklaga hos Skolväsendets
överklagandenämnd.
Läs mer i detta beslut:
https://www.overklagandenamnden.se/sv/Beslut-franoverklagandenamden/Grundskola1/Ovrigt/Fragan-om-ratt-tillutbildning-enligt-skollagen-till-foljd-av-EU-ratten/
6. Ska man bedöma att en elev på grundläggande komvux är antagen till
samtliga delkurser eller endast en när en elev ska läsa i annan kommun?
Vem ska betala för utbildningen om eleven flyttar till en annan
kommun?
Svar: Varje kommun kan, utifrån elevernas behov och förutsättningar,
bestämma hur antagningen i denna del ska göras.
Se även skollagen 20:13 och 14 §§:

Ansökan och mottagande
13 § En ansökan om att delta i utbildning på grundläggande nivå ska ges in till
den sökandes hemkommun. En sökande ska tas emot till utbildningen, om de
villkor som anges i 11 § är uppfyllda.
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14 § Om en ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman,

ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till den huvudmannen. Till
ansökan ska ett yttrande fogas där hemkommunen redovisar sin bedömning av om
den sökande uppfyller de villkor som anges i 11 §.
Den huvudman som anordnar en utbildning beslutar om den sökande ska tas emot
till utbildningen. Den andra huvudmannen får ta emot den sökande, även om
hemkommunen har bedömt att den sökande inte har rätt att delta i utbildningen.
En elev har i regel rätt att fullfölja sin utbildning i de kurser hon eller
han antagits till. Om eleven flyttar till en ny kommun och blir
folkbokförd där är det elevens nya huvudman. Om den nya
huvudmannen tar beslut om att personen har rätt att delta i utbildning
enligt 20 kap. 11§ i skollagen, ska de också betala för utbildningen. I
det här fallet kan det alltså bli så att den gamla hemkommunen betalar
för en kurs, även under en tid då eleven inte längre bor i kommunen.
Vill eleven sedan fortsätta läsa fler kurser behöver den nya
hemkommunen fatta ett beslut om detta.
7. Gäller den så kallade motsvarandelistan även för prövning?
Svar: Nej, motsvarandelistan används när en gymnasieexamen ska
utfärdas från komvux och eleven har kurser som ska med från
GY2000.
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--ochyrkesvagledare/vuxenutbildning/motsvarandelistan
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--ochyrkesvagledare/vuxenutbildning/verktyget-planera-din-examen-inomkomvux-gymnasial
8. Hur länge kan man göra prövning i ”gamla” kurser?
Svar: Av förordning om vuxenutbildning (2011:1108) framgår av
övergångsbestämmelserna att det sedan den 1 juli 2016 inte längre går
att göra prövning i gamla kurser.
9. Under vilken myndighet lyder arkivlagen?
Svar: Under Riksarkivet.
10. Går det att skriva in i avtal med utbildningsanordnare på entreprenad
att de får beställa de nationella proven själva?
Svar: Nej det går inte. Det är huvudmannen som ska beställa de
nationella proven för utbildning på entreprenad.
11. På konferensen efterfrågades länk till intyg för orienteringskurs, här
nedan hittar ni den:
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https://skolfsservice.skolverket.se/api/v1/download/grundforfattning/2014:120

Med vänlig hälsning
Lotta Hedén
Undervisningsråd
lotta.heden@skolverket.se
08-5273 3762
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