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Dagens innehåll
• Nyheter inom vuxenutbildningen:
bl.a. utökade mål, nya urvalsregler, förenklad betygsskala,
komvuxarbete, komvuxbevis, förändringar i den
högskoleförberedande examen
• Förändringar inom vård och omsorg

• Statsbidrag
• Fråga om prövning
• Fråga om specialiseringskurser
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Dagens innehåll, fortsättning
• Yrkespaket
• Intyg yrkespaket

• Beda
• Kurskoder och koder för nationella och regionala yrkespaket
• Information om uppgiftsinlämning

• Övriga frågor
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Nytt i skollagens övergripande mål
• Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att
– vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande,
– vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka
sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling,
– den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och

– den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till
arbetslivet.

• Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens
behov och förutsättningar
• De med störst behov av utbildning ska prioriteras
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Nya urvalsregler – från 1 juli 2021
Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till
sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att
de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.
Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst
behov av utbildning på grund av att den sökande
1.

önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2.

inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som
motsvarar utbildning i gymnasieskolan,

3.

är eller riskerar att bli arbetslös,

4.

behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet,

5.

behöver utbildningen för planerat yrkesval.
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Prioritering och urval

Från ansökan till antagning…
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Förenklad betygsskala –
varför då?
Riksdagen godkände regeringens proposition
Komvux för stärkt kompetensförsörjning i juni 2020

När börjar den förenklade betygsskalan gälla?

• 1 januari 2022
• Inga övergångsbestämmelser
• Gäller bara de grundläggande nivåerna, komvux på
grundläggande nivå, sfi och komvux som särskild
utbildning på grundläggande nivå
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Var kan jag få veta mer?
• Skolverket.se: En förenklad betygsskala
inom delar av komvux
• Skolverkets upplysningstjänst
– 08-527 332 00
– mejla via webbformulär
• Övergripande kommentarmaterial +
ämnesspecifika kommentarmaterial kommer
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Komvuxarbete
• Ett komvuxarbete har införts istället för gymnasiearbetet och
gymnasiesärskolearbetet
• Inga övergångsbestämmelser utan från den 1 juli 2021 kan betyg endast
sättas på komvuxarbete
• Elever som tidigare har genomfört ett gymnasiearbete i gymnasieskolan
eller inom komvux ska fortsättningsvis få använda dessa i en
gymnasieexamen från komvux
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Komvuxarbete forts.
• Ett komvuxarbete som ingår i en högskoleförberedande examen ska vara
kopplat till ett av två högskoleförberedande studieområden:
– samhällsvetenskap och humaniora (SH) eller
– naturvetenskap och teknik (NT).
• Ett komvuxarbete inom ramen för en yrkesexamen ska fortsatt ha koppling till
examensmålen för det yrkesprogram som utbildningen i huvudsak motsvarar.
• Ett komvuxarbete inom särskild utbildning ska fortsatt ha koppling till
programmålen för det program som utbildningen i huvudsak motsvarar.
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Koder för komvuxarbetet
• Inom komvux på gymnasial nivå inriktat mot en högskoleförberedande
examen används koden:
– KVARSH inom studieområdet samhällsvetenskap/humaniora
– KVARNT inom studieområdet naturvetenskap/teknik
• Inom komvux på gymnasial nivå inriktat mot en yrkesexamen används
koden
– KVARXX, där XX byts ut mot koden för ett yrkesprogram.
• Inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå används koden
– KVASXX, där XX byts ut mot programkoden.
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Gymnasiesärskolebevis blir komvuxbevis
• Komvuxbevis ska utfärdas för den som har avslutat komvux som särskild
utbildning på gymnasial nivå
• Komvuxbeviset ersätter gymnasiesärskolebeviset som inte längre ska utfärdas
• Komvuxbeviset ska innehålla uppgifter om:
– vilket program eleven följt,
– vilka kurser eller ämnesområden eleven har läst
– kursernas omfattning i gymnasiesärskolepoäng
– vilka betyg eleven har fått
– information om komvuxarbetet eller gymnasiesärskolearbetet och
– inriktningen på elevens arbetsplatsförlagda lärande
• Beviset kan även innehålla uppgifter om utbildning inom gymnasiesärskolan
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Förändringar inom
vård och omsorg

Reviderad vård- och omsorgsutbildning
• Stora förändringar gällande kurser – nya kurser har tillkommit, vissa kurser
har reviderats, vissa har upphört…
• Gäller både gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

• Påverkar yrkespaket inom komvux och programstruktur i gymnasieskolan
– Reviderade nationella yrkespaket för undersköterska och vårdbiträde
• Tillämpas från och med 1 juli 2021

• Ändrade kurskoder för vissa kurser
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Vård och omsorg – planering och övergång
• Övergångsbestämmelser utifrån varje kurs och den enskilde individens
individuella studieplan
• För elever som läser utbildning över ”brytpunkten” behöver den individuella
studieplanen ses över

• Datumet för upphävandet av ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård
är flyttat från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022.
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Vilken kod ska användas för
yrkespaketen nu när de ändras?
De nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska om 800 respektive
1 500 poäng kommer under en övergångsperiod att kunna bestå av:
• Endast ”gamla” kurser.
• Blandade ”gamla” och ”nya” kurser.

• Endast ”nya” kurser.
Samma paketkod kommer att användas för alla tre ovanstående alternativen. Det
vill säga VOXABN för det nationella yrkespaketet för undersköterska och VOXAAN
för det nationella yrkespaketet för vårdbiträde.
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Information och stöd på skolverket.se
• Detaljerad information (inklusive planeringsstöd) finns på skolverket.se

Under ”Planeringsstöd och övergång” finns även ett
excel-dokument som innehåller:
✓ Alla ämnen, kurser och kurskoder inom vård
och omsorg som gäller från den 1 juli 2021.
✓ De ämnen/kurser som upphävs 1 juli 2021
respektive 1 juli 2022.
✓ Reviderade yrkespaket för undersköterska och
vårdbiträde.
✓ En tabell över några av de gamla och de nya
kurser som till stor del har överensstämmande
innehåll (ej en formell motsvarandelista).
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Fler förändringar
Inom fordon och transport har omfattande förändringar skett. 16 nya ämnen
med totalt 32 nya kurser tillkommer och 3 ämnen är upphävda. Detta
påverkar både kurser och yrkespaket inom komvux. Flera nya kurser med
nya namn och ny poängomfattning har tillkommit. Förändringarna gäller från
och med den 1 juli 2020.
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Reviderade kurser på gymnasial nivå
• Moderna språk från 1 juli 2021
• Matematik och Engelska från 1 januari 2022

Elever som påbörjar någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk
inom komvux på gymnasial nivå före det datum de reviderade ämnesplanerna
börjar gälla ska få slutföra sina påbörjade kurser enligt ”gamla” ämnesplaner.
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Mer information
• En webbsida med övergripande information om aktuella förändringar inom komvux
– Förändringarna inom ramen för Komvux för stärkt kompetensförsörjning
– Förändringar i kurs- och ämnesplaner på gymnasial nivå

www.skolverket.se/forandringar-inom-komvux
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Aktuellt inom statsbidrag
• Kartläggning och validering – nytt statsbidrag!
– Bidraget ska gå till sammanhängande insatser av kartläggning och validering.
Syftet är att stimulera utveckling av kartläggning och validering för att på så
sätt öka antalet valideringar.
– Ansökan: 1 sep – 1 okt
• Regionalt yrkesvux
– Ansökan för 2022 uppskjuten: 1 okt – 1 nov (5 webbformulär istället för 3)
• Lärcentrum
– Ansökan för 2022: 1 okt – 1 nov
Länk till Skolverkets statsbidragskalender
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Prövning
Ska det framgå om betyg tagits genom prövning på betygskatalogen eller ej?

När det gäller prövning så framgår av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning att ”betyg efter prövning ska
framgå av betygskatalogen” (se 9-11 §§), dvs betygskatalogen ska även
innehålla uppgifter om betyg satta efter prövning. När det gäller utdraget ur
betygskatalogen (som bilagan handlar om) inom komvux så finns det inga
bestämmelser som anger att det särskilt ska framgå på utdraget att betyget
är satt efter en prövning, t.ex. genom ett P.
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Specialiseringskurser
Fråga
Specialiseringskurser - ska information om en beskrivning av kursinnehållet
framgå av betyget eller i en bilaga?
Svar
När det gäller specialiseringskurs ska en beskrivning av innehållet i en
specialiseringskurs, kurs som kan läsas med olika innehåll eller
specialområdeskurs, anges i noteringsfältet eller i bilaga till utdraget. Det
innebär att beskrivningen av innehållet antingen kan läggas i noteringsfältet
eller i bilaga till utdraget (punkten 3 i bilaga 1 till Skolverkets föreskrifter om
betygskatalog för vuxenutbildning).

Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning
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Yrkespaket och koder på skolverket.se
Nationella yrkespaket för komvux – Skolverket
Sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket)

Excel-fil med samtliga yrkespaket och koder
Förklaring till Skolverkets kodsystem.pdf

Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning
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Beda
• Ett utökat uppdrag för Beda - Universitets- och högskolerådet (UHR)
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Statsbidrag - kontakt
statsbidragvux@skolverket.se
Skolverkets statsbidragskalender
Prenumerera på nyhetsbrev om statsbidrag
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Gymnasial ämnesutformning?
• Förslag om ämnesutformning och ämnesbetyg
• Lagrådsremiss: Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
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