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Sammanfattning
I och med gymnasiereformen GY2011 infördes gymnasiearbetet som är tänkt att
vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom
ett visst yrkesområde. Arbetet omfattar 100 gymnasiepoäng och målen framgår av
respektive gymnasieprograms examensmål.
Bedömningen är att gymnasiearbetet är mycket svårt att genomföra inom
vuxenutbildningen och att utgångspunkten alltid bör vara att eleven ska få hjälp
att klara det i gymnasieskolan. Utgångspunkten är därför att eleven ska erbjudas
förlängda studier för att slutföra gymnasiearbetet inom gymnasieskolan. Även
andra kurser kan slutföras inom ramen för förlängda studier. Se
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-ochvagledning/syv-gymnasieskola/forlangd-undervisning-1.215934
Eleven ska få information och vägledning kring skillnader i studietakt, rättigheter
och förutsättningar mellan gymnasiet respektive vuxenutbildningen.
Kommunikation mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan angående beslut
om förlängda studier, studiebevis och liknande frågor sker enbart mellan rektorer.
Innan studiebevis skrivs ut
Utgångspunkten är alltid att innan studiebevis skrivs ut för en elev i
gymnasieskolan ska eleven erbjudas förlängda studier för att klara sina studier.
Gymnasieskolan har ett långtgående ansvar för att se till att eleverna i den egna
skolformen också klarar av studierna så långt det är möjligt. Den politiska
ambitionen är därför att eleverna generellt ska erbjudas förlängda studier i
gymnasieskolan för att ges möjligheten att slutföra sina studier (i alla ämnen, inte
bara gymnasiearbetet). Samsyn finns mellan gymnasienämnden och
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i den här frågan (gemensamt
presidium 24 april 2014). Rektor är dock alltid den som avgör vad som är bäst för
varje enskild elev.
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Erbjuda gymnasiearbete inom gymnasieskolan
Det är viktigt att vägledningen i både gymnasie- och vuxenutbildningen visar att
det generellt är den bästa vägen för eleven är att göra klart gymnasiearbetet inom
gymnasieskolan, eftersom det annars är svårt och tidskrävande att senare göra
uppgiften i vuxenutbildningen. Gymnasiearbetet kommer att erbjudas i början av
varje höst inom gymnasieskolans ram, lokaler och organisation, även för elever
som kommer in via vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen kommer att betala för
en vuxenutbildningsplats som gymnasieskolan organiserar. Detta för att
gymnasiearbetet bygger på ett gymnasieprogram i sin helhet, och för att
kompetensen om gymnasiearbeten inom olika gymnasieprogram till största del
finns inom gymnasieskolan.
Vägledning och information till eleven
De elever som väljer att tacka nej till erbjudandet om förlängda studier på
gymnasiet bör bli uppmärksammade på att det inte finns någon platsgaranti i
vuxenutbildningen gällande dessa kurser (med undantag för de kurser eleven alltid
har rätt att läsa in för allmän högskolebehörighet), och att vanlig prioritering
kommer att göras utifrån antagningsförordningen. Det finns alltså ingen rättighet
att gå direkt från gymnasiet in i vuxenutbildningen för att slutföra ett
gymnasiearbete. Eleven bör informeras om att studietakten i vuxenutbildningen är
högre än i ungdomsgymnasiet. Eleven har inte heller tillgång till stödet från
mentorer och andra stödfunktioner på samma sätt i vuxenutbildningen som i
gymnasieskolans fjärde år. Eleven bör också informeras om att gymnasiearbetet
kommer att förläggas på en gymnasieskola rent fysiskt.
Elevens rektor har ansvar för kommunikation med vuxenutbildningen
I de fall en enskild elev behöver få en annan lösning är det alltid enbart rektor på
elevens gymnasieskola som diskuterar ärendet med rektor inom
vuxenutbildningen. Det är en viktig rättsäkerhetsfråga för eleven.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningsförordningen styr antagningen till vuxenutbildningen. I de fall
elever har ett studiebevis kommer ingen annan bedömning att göras än att de
eleverna också är behöriga till vuxenutbildningen. För dessa elever får paragrafen
om att elever som inte fyllt 20 år ingen verkan, eftersom studiebevis räknas som
att eleven har avslutat gymnasieskolan. Eleven prioriteras som övriga elever men
är inte garanterad en plats (som eleven är i gymnasieskolan).
Utgångspunkten är dock alltid att innan studiebevis skrivs i ungdomsgymnasiet
ska eleven informeras om studietakten i vuxenutbildningen, att det inte finns
platsgaranti för studier för gymnasiearbete samt att gymnasiearbetet i
vuxenutbildningen i möjligaste mån kommer att organiseras på en gymnasieskola.

