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Skolverkets föreskrifter
om utformning av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på
grundläggande nivå;
beslutade den datum och år.
Skolverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 13 § samt 26 §
förordningen om vuxenutbildning
Föreskrifternas innehåll

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utformningen av slutbetyg
från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning
för vuxna på grundläggande nivå samt om vilka kurser enligt äldre föreskrifter
som får ingå i ett slutbetyg.
Bestämmelser om slutbetyg för kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå finns även i 4 kap.
13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Vilka uppgifter slutbetygen ska innehålla

Uppgifter och utformning
2 § Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska
innehålla de uppgifter som anges i 4–11 §§ samt vara utformade på det sätt som
anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.
3 § Slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå ska
innehålla de uppgifter som anges i 4-11 §§ samt vara utformade på det sätt som
anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.
.
Dokumenthuvudet
4 § Slutbetyget ska innehålla ett dokumenthuvud.
Dokumenthuvudet får innehålla huvudmannens eller skolenhetens logotyp på
den plats som anges i bilaga 1 och 2.
Dokumenthuvudet på utdragets första sida ska innehålla följande uppgifter och
utformas enligt följande:

•

Dokumentnamn: Slutbetyg

•

Skolform: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller
Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
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•

Datum för utfärdande

•

Namn på huvudman och namn på skolenhet

•

Sidnumrering exkl. bilagor

•

Antal bilagor

•

Elevens efternamn, tilltalsnamn och personnummer (fältet för
personnummer ska vara rastrerat)

•

Statistiska centralbyråns skolenhetskod

Övriga sidors dokumenthuvud ska innehålla följande uppgifter:

•

Dokumentnamn: Slutbetyg

•

Skolform: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller
Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

•

Datum för utfärdande

•

Namn på huvudman och namn på skolenhet

•

Sidnumrering exkl. bilagor

•

Elevens efternamn, tilltalsnamn och personnummer (fältet för
personnummer ska vara rastrerat)

•

Statistiska centralbyråns skolenhetskod

Kolumnen för kurser
5 § Slutbetyget ska innehålla en kolumn för kurser. I denna kolumn ska kurser
och delkurser redovisas i bokstavs- och eventuell nummerordning.
Redovisningen får inte innehålla blankrader.
Kolumnen för betyg
6 § Slutbetyget ska innehålla en kolumn för betyg.
I kolumnen ska betyg på respektive kurs eller delkurs anges.
Hur betygen ska betecknas framgår för kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå av 20 kap. 27 § skollagen (2010:800) och för särskild
utbildning för vuxna på grundläggande nivå av 21 kap.19 § skollagen.
Betygsbeteckningarna ska vänsterställas och kolumnen ska vara rastrerad.
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Kolumn för markeringar
7 § Slutbetyget ska innehålla en kolumn för markeringar. Om kursen är en
delkurs ska kursen markeras med DK.
Kolumn för övriga upplysningar
8 § Slutbetyget ska innehålla en kolumn för övriga upplysningar. Vid behov
kan övriga upplysningar lämnas i denna kolumn.
Fältet för noteringar
9 § Slutbetyget ska innehålla ett fält för noteringar. I förekommande fall ska en
beskrivning av delkursens innehåll och omfattning anges i noteringsfältet eller i
bilaga till slutbetyget. Dessutom kan andra uppgifter anges i fältet för
noteringar.
Underskrift
10 § Rektorn ska skriva under slutbetyget. Underskriften ska ges ett
namnförtydligande.
Information om hur betygen betecknas och förklaringar
11 § Av slutbetyget ska framgå information om hur betygen betecknas samt en
förklaring till vad som avses med de markeringar och förkortningar som
används i utdraget.
Jämförbara kurser

12 § De kurser enligt äldre föreskrifter som är jämförbara med kurser enligt
gällande föreskrifter och får ingå i ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning
på grundläggande nivå framgår av bilaga 3.
De kurser enligt äldre föreskrifter som är jämförbara med kurser enligt gällande
föreskrifter och får ingå i ett slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på
grundläggande nivå framgår av bilaga 4.
13 § Av bestämmelsen i 4 kap. 13 § förordningen (2011:1108) framgår att det
högre betyget ska tas in i slutbetyget för den som har flera betyg från samma
kurs eller betyg från jämförbara kurser.
____________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012.
På Skolverkets vägnar
ANNA EKSTRÖM
Anna Sundborg
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Bilaga 1
SLUTBETYG

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Plats för logotyp

Datum för utfärdande
Huvudman och skolenhet

Sid nr (av antal sidor)
Antal bilagor ( )
Skolenhetskod (SCB kod)

Efternamn, tilltalsnamn

Kurs, delkurs

Personnummer (rastrerat fält)

Kurskod

Betyg

Markeringar

Övriga
upplysningar

Noteringar:

Rektorns underskrift
…………………………………..
Rektorns namnförtydligande
………………………………….
Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. En delkurs markeras med DK.
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Bilaga 2

SLUTBETYG

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
Plats för logotyp

Datum för utfärdande
Huvudman och skolenhet

Sid nr (av antal sidor)
Antal bilagor ( )
Skolenhetskod (SCB kod)

Efternamn, tilltalsnamn

Kurs, delkurs

Personnummer (rastrerat fält)

Kurskod

Betyg

Markeringar

Övriga
upplysningar

Noteringar:

Rektorns underskrift
…………………………………..
Rektorns namnförtydligande
………………………………….
Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.
En delkurs markeras med DK.
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Bilaga 3

Följande kurser enligt äldre föreskrifter är jämförbara med kurser enligt gällande
föreskrifter och får ingå i ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå:
Gammal kurs

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och
konsumentkunskap
Historia
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som
andraspråk

Kod

BI1050
EN1050
FY1050
GE1050
HKK1050
HI1050
KE1050
MA1050
RE1050
SH1050

SV1050
SVA1050

Ny kurs

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och
konsumentkunskap
Historia
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som
andraspråk

Kod

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Kommentar

SKOLVERKET

SKOLFS
2012-04-10
7 (7)

Bilaga 4

Följande kurser enligt äldre föreskrifter är jämförbara med kurser enligt gällande
föreskrifter och får ingå i ett slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på
grundläggande nivå:
Gammal kurs

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Historia
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som
andraspråk
------------------------

Kod

BI1125
EN1125
FY1125
GE1125
HI1125
KE1125
MA1125
RE1125
SH1125

SV1125

Ny kurs

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Historia
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska

Kod

Kommentar

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

SVA1125

Svenska som
andraspråk

XXX

-----------

Hem- och
konsumentkunskap

XXX

Ny kurs, finns ingen tidigare
motsvarighet

XXX

Ny kurs, finns ingen tidigare
motsvarighet

---------

Teknik

