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1. INLEDNING
Kommunen ska tillhandahålla grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna medborgare för att stödja och stimulera till
ett livslångt lärande. Vuxenutbildningen är en möjlighet till att kompensera och komplettera kunskaper och meriter på grund- eller
gymnasial nivå.
Falu kommuns vision med begreppen till nytta för faluborna och
lätta att samarbeta med är tillsammans med AIK-förvaltningens
uppdrag om att ge förutsättningar för människor att skapa sin framtid
mot egen försörjning väl överensstämmande med det långsiktiga
matchnings- och kompetensförsörjningsuppdraget för 2000-talets arbetsmarknad.

1.1 Riktlinjernas syfte
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra kommunens ansvar för vuxenutbildningen, dess målgrupper och förutsättningar. Riktlinjerna syftar också till att skapa en ökad transparens gentemot kommunens
medborgare avseende kommunens förfarande i samband med intagning till den kommunala vuxenutbildningen.

1.2 Lagstiftning
Styrkedjan för den kommunala vuxenutbildningen regleras i lagstiftning och förordningar. De viktigaste är:
•

Skollagen (2010:800)

•

Förordning om kommunal vuxenutbildning (2011:1108)

•

Läroplan för vuxenutbildning (SKOLFS 2012:101)

Utöver dessa tillkommer Skolverkets föreskrifter och allmänna råd.

1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning
Mål för vuxenutbildningen är att vuxnas behov och önskemål av
kompetensutveckling ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Syftet
är att stärka den enskilde i sina kunskaper för en stärkt ställning i
arbets- och samhällsliv och i sin personliga utveckling. Kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet
samt till att möjliggöra fortsatta studier. Studier på gymnasial nivå
syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.

1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda vuxenutbildning
Kommunen är skyldig att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Kommunal vuxenutbildning ges på grundläggande nivå och
gymnasial nivå. Grundläggande nivå motsvarar studier inom grundskolan, gymnasienivån motsvarar gymnasieskolans utbildningar. I
kommunens ansvar ingår att informera om möjligheter till utbild-
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ning på såväl grundläggande som gymnasial nivå inom kommunal
vuxenutbildning. Kommunen ska också aktivt verka för att vuxna
som är behöriga deltar i sådan utbildning.
Utbildningen inom vuxenutbildning på grundläggande nivå ska utformas så att den enskildes studier kan kombineras med studier
inom vuxenutbildningens andra skolformer inom gymnasial nivå,
utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för
vuxna, skolformeran ska kunna läsas parallellt. Kommunen ska
också sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan
och behov hos vuxna i kommunen.

1.5 Auktorisationsmodellen
Falu kommun tillämpar auktorisation av anordnare av kommunal
vuxenutbildning. Auktorisationsmodellen är baserad på att utbildningsanordnare som önskar utföra kommunal vuxenutbildning för
Falu kommun ansöker enligt de fastställda auktorisationsvillkor
som politiskt beslutats och godkännande av vuxenutbildningen att
villkoren i sin helhet är uppfyllda. Auktorisationen gäller gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare samt svenska som andra
språk.

1.6 Systematiskt kvalitetsarbete
Kommunen är huvudman för all vuxenutbildning som beviljas av
Falu kommun. Det gäller oavsett om utbildningen ges av kommunal
utbildningsanordnare eller en extern anordnare. Varje anordnare har
ett eget ansvar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, men
som huvudman har kommunen ett övergripande ansvar för att följa
upp och kvalitetssäkra både vuxenutbildningen i sin helhet och enskilda anordnares verksamheters kvalitet.
Uppföljning av auktoriserade utbildningsanordnare genomförs av
vuxenutbildningen genom kursråd, elevenkäter, synpunkter och
klagomål, anordnarens kvalitetsberättelse, analys av data för betyg
och avbrott. Uppföljning av kvantitativa mått och kvalitativa mått
beskrivs årligen i kommunens verksamhetsberättelse. Kvalitetsbrister hos anordnare kan åtgärdas med varningar eller avauktorisation.

2 MÅLGRUPPER FÖR VUXENUTBILDNING
Bestämmelser om vem som har rätt och behörighet att delta i kommunal vuxenutbildning regleras i skollagen (20 kap.11,19,20§§ samt
21 kap. 11,16§§) 2010:800.

2.1a Målgrupp för kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå svenska som andra
språk (SAS, SVAgr) vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper
som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kun-
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skaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den
syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta
studier.
En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och
med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år, under förutsättning
att hen:
1. är bosatt i landet
2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
Även den som är yngre än 20 år kan vara behörig om det finns särskilda
skäl med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden. Det kan till
exempel handla om ungdomar som redan bildat familj eller tagit avgörande steg in i vuxenvärlden. Beslut om att bevilja sådan dispens fattas
av rektor för vuxenutbildningen.
2.1b Målgrupp svenska för invandrare
Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande språkutbildning och
vänder sig till vuxna som inte har svenska som modersmål. Ansökan om
kurs görs hos studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Sökande ska vara folkbokförd i kommunen och kunna legitimera sig.
Språkkurserna är uppdelade i olika spår som baseras på tidigare utbildningsbakgrund. Språkkurserna är flexibelt upplagda och ska kunna
kombineras med olika aktiviteter och svenska som andra språk inom
grundläggande vuxenutbildning. Med flexibilitet menas här dagtid, för
eller eftermiddag 15 timmar/vecka. Heltid för de som är studiemotiverade, kvällstid i grupp, individuellt schema och som distansstudier.

2.2 Målgrupp för kommunal vuxenutbildning, gymnasial
nivå
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna
som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin
kompetens validerad eller byta yrkesbana.
Behörig att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en
vuxen, från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år om
hen:
1. är bosatt i landet
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor
Behörig är också den som är yngre än vad som anges i andra stycket,
men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan
eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå:
En vuxen som saknar grundläggande behörighet till högskoleutbildning
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som påbörjas på grundnivå eller till utbildning inom yrkeshögskolan
har rätt att delta i utbildning i syfte att uppnå sådan behörighet.
För högskoleutbildning
En vuxen som har uppnått grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har
rätt att delta i utbildning i syfte att uppnå särskild behörighet till sådan
högskoleutbildning.
Den som har uppnått såväl grundläggande som särskild behörighet till
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå
en eller flera andra särskilda behörigheter till sådan högskoleutbildning. Rättigheten avser endast en sådan behörighetsgivande utbildning
åt gången.
För yrkeshögskola
En vuxen som har uppnått grundläggande behörighet till utbildning
inom yrkeshögskolan har rätt att delta i utbildning i syfte att uppfylla
krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.
Den som har uppnått grundläggande behörighet och som uppfyller krav
på särskilda kunskaper till utbildning inom yrkeshögskolan har rätt till
utbildning i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för en eller
flera andra utbildningar inom yrkeshögskolan. Rättigheten avser dock
endast en sådan behörighetsgivande utbildning åt gången.
Om grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på
grundnivå eller utbildning inom yrkeshögskolan kan uppnås genom
olika utbildningar på gymnasial nivå, bestämmer hemkommunen vilken av utbildningarna som den ska erbjuda. Kommunen ska då utgå
från den vuxnes behov av särskild behörighet till högskoleutbildning
som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare eller av särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. Kommunen ska
också så långt som möjligt beakta den vuxnes önskemål, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.
Den som har rätt att delta i gymnasial vuxenutbildning ska ha rätt att
delta i utbildning i en annan kommun än sin hemkommun och utbildningen finns där och inte erbjuds av hemkommunen.

2.2.1 Dispens
Den som är yngre än 20 år och som saknar gymnasieexamen/studiebevis
från gymnasieskolan kan beviljas dispens för studier inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå om det finns särskilda skäl med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden. Särskildas skäl kan vara
ungdomar som bildat familj eller tagit avgörande steg in i vuxenvärlden.
Beslut om att bevilja sådana undantag fattas av rektor för vuxenutbildningen.
En ungdom som är inskriven inom ungdomsgymnasiet kan inte beviljas
dispens för studier inom kommunal vuxenutbildning.
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3 INTAG TILL KOMMUNAL VUXENUTBILDNING PÅ
GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL NIVÅ
3.1 Val av utbildningsanordnare
Falu Kommun tillämpar auktorisation av utbildningsanordnare inom
kommunal vuxenutbildning inom svenska för invandrare, svenska som
andra språk på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det innebär att
falubor själva väljer vilken utbildningsanordnare som ska utföra utbildningen inom svenska för invandrare, svenska som andra språk på grundläggande nivå eller gymnasial nivå. Valmöjligheten begränsas till de utbildningsanordnare som efter en kvalitetsprövning auktoriserats av Falu
kommun.
Om den enskilde vill gå en utbildning som inte erbjuds av någon av auktoriserade anordnare i Falu kommun kan utbildningsplats köpas på en utbildning som ges hos en annan anordnare. Den enskilde ansöker då via
den kommun som erbjuder utbildningen, en interkommunal ansökan.
Val av utbildningsanordnare görs i samband med att eleven ansöker om
kommunal vuxenutbildning, genom att eleven ansöker om kurser hos den
anordnare hen önskar studera hos.

3.2 Ansökan
Den kommunala vuxenutbildningen i Falu kommun har ett flertal intagningsperioder. Ansökan görs via vuxenutbildningens ansökningswebb.
Sökande ska i samband med att ansökan görs erbjudas studie- och yrkesvägledning för guidning och information om möjligheter till fortsatta
studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar.

3.2.1 Handläggning av ansökan
För att ansökan ska handläggas ska den vara komplett och inkomma inom
ansökningsperioden. Ifylld ansökan och betygskopior som styrker tidigare
utbildningsbakgrund och förkunskaper ska bifogas. Vid ny ansökan ska
betygskopior alltid bifogas.
Ansökan handläggs av rektor för vuxenutbildningen som även beslutar
om enskilds rätt att delta, vilken utbildning som ska beviljas samt i vilken
omfattning studierna ska genomföras.
Antal studiepoäng som beviljas:
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten vilket är lika med
omfattningen av studierna:
Studietakt Poäng per vecka
100 %

20

75 %

15-19

50 %

10-14
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Vuxenutbildningen beviljar inte studier i en högre omfattning än 25 poäng/vecka.

3.2.2 Urval
För sökande som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå görs inget urval.
För kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan urval göras om
utbildningsplatserna inte räcker till för alla behöriga sökande. Företräde
ges då till personer som har kort tidigare utbildning enligt nedanstående
prioriteringsordning:
1. Sökande som önskar fullfölja studier som han eller hon har påbörjat
enligt en upprättad individuell plan.
2. Sökande som behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat
program eller för annan behörighetskomplettering.
3. Sökande som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.
Urval görs inte för sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
som syftar till att ge sökande med examen från ett yrkesprogram grundläggande behörighet för högskolestudier.
I samband med särskilda statliga satsningar kan annorlunda urvalsoch/eller behörighetsregler tillämpas.

3.2.3 Grund för att avslå ansökan
Ansökan om studier inom kommunal vuxenutbildning avslås om något av
följande föreligger:
•

Sökande saknar behörighet till sökt utbildning (förkunskaper ålder)

•

Ansökan har inkommit efter sista ansökningsdag

•

Ofullständig ansökan

•

Den sökande har pågående studier inom gymnasieskolan

•

Den sökande har godkänt betyg i sökt kurs

•

Studier utöver 25 timmar/vecka

•

Interkommunal ansökan om utbildning på gymnasial nivå lämnas
avslag om utbildningen ges i hemkommunen

3.2.4 Överklagan
Beslut att avslå ansökan om studier inom kommunal vuxenutbildning
är överklagningsbart till Skolväsendets överklagandenämnd.
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