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Antagning till vuxenutbildning
Antagningen till vuxenutbildningen styrs av olika lagar och förordningar som
beskriver vilka som är behöriga och vilket urval kommunen ska göra när det är
fler behöriga sökande till en utbildning. Antagningen och urvalet styrs av
skollagen (2010:800), förordning (2011:1108) om vuxenutbildning och förordning
(2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på
gymnasial nivå.
Vem är behörig till gymnasial vuxenutbildningen?
En person är behörig att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med 1
juli det år personen fyller 20 år förutsatt att hen bor i Sverige. Personen ska också
sakna de kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
Personer under 20 år kan också vara behöriga att delta i vuxenutbildning på
gymnasienivå. Personer under 20 år är behöriga om de fullföljt sina
gymnasiestudier men inte uppnått målen för en gymnasieexamen utan istället fått
ett studiebevis. Personer som är under 20 år och har en yrkesexamen från
gymnasiet har behörighet och förtur till de ämnen som krävs för att få
grundläggande behörighet att söka till högskolan.
Vem får först plats i vuxenutbildningen?
När det är fler behöriga sökande än antalet platser till en utbildning måste
kommunen göra ett urval. Kommunen ska då enligt lag först bevilja plats till den
sökande som har lägst utbildning. Till yrkesutbildningarna ska kommunen även
prioritera de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
UTBILDNINGSKONTORET
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I förordning (2011:1108) om vuxenutbildning beskrivs hur och i vilken ordning
en kommun ska anta elever. Först ska kommunen bevilja platser till de elever som
redan påbörjat sina studier inom vuxenutbildningen och har en studieplan. Detta
innebär till exempel att en elev som antagits till Komvux och läser kurser på
höstterminen och har en studieplan för att läsa ytterligare kurser på vårtterminen
ska få möjlighet att göra det. Kommunen ska också prioritera de elever som har en
yrkesexamen men som vill komplettera sin examen för att få behörighet för
högskolestudier.
Näst på tur att erbjudas en plats är de sökande som inte har någon
gymnasieutbildning eller som inte har en fullständig 3-årig gymnasieutbildning.
När det gäller yrkesutbildningar ska kommunen även bedöma den sökandes
ställning på arbetsmarknaden. De som bedöms ha en svag ställning ska prioriteras.
Efter denna grupp ska kommunen prioritera de sökande som behöver utbildningen
för att kunna utföra sitt arbete.
Har sökande en gymnasial eller eftergymnasial utbildning hamnar de längre ner i
kön. Det finns dock möjlighet att läsa på distans där antalet platser är betydligt
fler. Det går också att läsa upp eller förbättra sina tidigare betyg via en prövning.
Ansöknings- och urvalsprocessen i Norrköpings kommun
Ansökan till vuxenutbildningen i Norrköping görs digitalt under två
ansökningsperioder, en på hösten och en på våren. När sista ansökningsdatumet är
passerat bedöms alla ansökningar och delas in i olika prioriteringsgrupper enligt
följande:
Prioriteringsgrupper
1. I studier enligt studieplan/Yrkesexamen
2. Högst grundskola eller motsvarande
3. Arbetslös i mer än två år (gäller endast yrkesutbildningar)
4. 2-årigt gymnasium
5. Samlat betygsdokument eller studiebevis med mindre än 2350 poäng
6. Slutbetyg från 3-årigt, samlats betygsdokument med mer än 2350 poäng eller
en gymnasieexamen.
7. Eftergymnasial utbildning
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Under den tid som ansökningarna bedöms och delas in i olika prioriteringsgrupper
har sökande möjlighet att komplettera sina ansökningar oftast efter att ha blivit
kontaktad av vuxenutbildningen men också på eget initiativ.
När alla ansökningar har delats in i prioriteringsgrupper påbörjas arbetet med att
anta sökande till de olika utbildningarna. De sökande som ligger i
prioriteringsgrupp 1 antas först, sedan sökande i grupp 2 och så vidare. De
behöriga sökande som inte antas kommer att ställas i kö som reserv. I de fall det
är få behöriga sökande till en kurs eller utbildning öppnar vuxenutbildningen upp
för nya ansökningar.
När en sökande har antagits till en utbildning får den sökande ett besked och en
fråga om hen vill ha den erbjudna platsen. I de fall där den sökande tackar nej
erbjuds platsen till den reserv som står först i kön. Om inte heller reserverna fyller
alla platser blir den aktuella kursen eller utbildningen sökbar igen för nya
sökande.
En del av utbudet i den gymnasiala vuxenutbildningen är sökbar och tar emot nya
elever kontinuerligt under hela året, detta gäller inte minst distansutbildningarna.
Illustrationen nedan sammanfattar de olika stegen i antagnings- och
urvalsprocessen till vuxenutbildningen i Norrköpings kommun.

