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Bilaga 7

Riktlinjer och villkor för intyg och behörighet och
studieomdömen
Informationsrutiner
Kursansvarig på respektive kurs informerar dig om villkor för ditt Kursintyg i början av varje
kursstart.
Studie- och yrkesvägledaren (SYV) ger under läsåret information på Allmän kurs om
Folkbildningsrådet och skolans riktlinjer och villkor för grundläggande och särskild
behörighet samt hur du kan söka dig vidare.
På särskild kurs informerar SYV om olika behörighetsregler utifrån tidigare meriter och hur
du kan söka dig vidare.
Kursintyg på Allmän kurs
Du som är deltagare på Allmän kurs har möjlighet att få ett Kursintyg vid varje läsårsslut
samt ett ”Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier” får du
när du uppfyllt omfattningskravet (se nedan)
Kursintyg ges ut vid läsårsslut och innehåller följande:
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Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolan
Vi följer ”Folkbildningsrådets riktlinjer för Folkhögskolan behörighetsintygande”.
1. Behörighet till högskolan
Behörighetskraven till högskolan regleras i Högskoleförordningen och utgår från
ämnesplanerna för ”Gymnasieskola 2011”. Grundläggande behörighet har den som har
examen från ett högskoleförberedande program eller yrkesexamen med godkänt i
Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 och Engelska 6 eller utbildning som motsvarar detta.
Universitets- och högskolerådet anger i sina föreskrifter hur
folkhögskolans behörighetsgivning ska utformas för att kunna vara ”utbildning som
motsvarar detta” (UHRFS 2014:1).

• Grundläggande behörighet till högskola från folkhögskola
Grundläggande behörighet som intygas på folkhögskola innefattar dels ett
omfattningskrav som gäller fullgjorda läsår på folkhögskola som sammanlagt ska
motsvara 3 år på gymnasienivå enligt något av de fyra alternativen nedan, dels ett
innehållskrav som gäller kunskaper som motsvarar 10 specificerade kurser:

Omfattningskrav: Grundläggande behörighet till högskolestudier har den som
vid folkhögskola fullgjort
- en treårig utbildning,
- en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,
- en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års
yrkesverksamhet, eller
- en ettårig utbildning på som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.

Innehållskrav: Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning
har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 10 gymnasiala kurser;
Svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1
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Kommentarer:
Varje år ska omfatta minst 30 veckors heltidsstudier (eller motsvarande omfattning vid
deltidsstudier).
Folkhögskolan intygar omfattningskravet och bedömer vad av tidigare studier inom
gymnasieskola, Komvux, utländska studier eller arbetslivserfarenhet som kan tillgodoräknas för att
uppfylla omfattningskravet. Om folkhögskolan intygat omfattningskravet behöver inte eventuella
betyg eller intyg från tidigare skolformer
redovisas till antagningsenheten (endast ämnesbehörigheter från annan skolform för att uppfylla
innehållskravet måste styrkas med betyg).
Yrkeserfarenheten som kan tillgodoräknas ska motsvara ett läsår, rekommendationen
är 9 månader på heltid.
Folkhögskolorna bestämmer själva över innehållet, upplägget och utformningen i
Allmän kurs. De gymnasiegemensamma kurserna som ingår i innehållskravet motsvarar drygt
halva kurstiden i en tvåårig kurs. Men man kan om man vill låta dessa ämnen få ta ytterligare tid.
Det finns ändå ett stort utrymme för folkhögskolorna att fritt utforma och profilera den övriga tiden
på Allmän kurs för att uppfylla omfattningskravet.

Folkhögskolan intygar kunskaper som motsvarar gymnasieskolans kursinnehåll.
Motsvarandebedömningen innebär att det finns utrymme att anpassa organisation, innehåll och
arbetsformer efter deltagarna och folkhögskolans särart.

För att kunna göra bedömningar vad ”kunskaper motsvarande lägst godkänd
nivå” (motsvarande lägst betyget E) innebär för respektive kurs får man ta del av
Skolverkets föreskrifter om kursinnehåll och kunskapskrav för betyg för
gymnasieskolan. Se www.skolverket.se: Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner
(Gy2011).
En folkhögskolestuderande som uppfyller både omfattningskravet och innehållskravet är
grundläggande behörig. Studieomdömet är inte kopplat till behörigheten utan är ett instrument för
urval. Studerande som avsäger sig studieomdömet bör göra högskoleprovet om de söker
utbildningar med många sökande för att kunna konkurrera i urvalsgruppen för högskoleprovet.
• Särskild behörighet från folkhögskola
De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar på högskolan. De särskilda
behörighetskraven finns samlade i områdesbehörigheter.
Utöver de tio gymnasiegemensamma kurserna som ingår i folkhögskolans grundläggande
behörighet kan folkhögskolorna utfärda intyg om särskild behörighet i övriga kurser på
gymnasieskolan om de studerande inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i dessa.
Löftadalen kan också ge ett intyg om särskild behörighet. Om du vill veta mer om vilka särskilda
behörigheter som Löftadalens folkhögskola kan ge, läs mer på vår hemsida.
Intyg
”Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier”, märkt
”Folkbildningsrådet/Universitets- och högskolerådet/Myndigheten för yrkeshögskolan
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2014”, används då folkhögskolorna intygar grundläggande och särskild behörighet samt
studieomdöme. Samma behörighetsintyg används både för högskola och
yrkeshögskola. Intyget finns i folkhögskolornas gemensamma administrativa program.
Instruktioner för intygsifyllande, se punkt 5.

• Intyg på engelska
Behörighetsintyget finns översatt till engelska: ”Certificate: Eligibility for Higher Education and
Higher Vocational Education”, märkt 2014. Finns i folkhögskolornas administrativa program.

Till det engelska intyget kan bifogas ett informationsblad på engelska som beskriver
folkhögskolan som utbildningsform och dess rätt att utfärda behörigheter till högre
studier, ”Folk High School - Eligibility for Higher Education and Higher Vocational
Education” Detta informationsblad finns för nedladdning på folkhögskola.nu under
”Tryckt material”.

Folkhögskolestuderande som tänker söka till universitet utomlands kan, utöver
folkhögskolans engelska intyg, även vända sig till Universitets- och högskolerådet,
UHR, för att få ett Intyg för utlandsstudier på engelska. Detta intyg styrker att den
studerande är grundläggande behörig till svensk högskola/universitet.

2. Behörighet till yrkeshögskolan
Behörig till yrkeshögskolan är den som har en gymnasieexamen. Det kan vara
antingen en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen, d.v.s. det räcker med
en yrkesexamen utan de ämneskompletteringar i svenska och engelska som krävs till
högskolan. Man kan också ha en utbildning som motsvarar detta. Myndigheten för
yrkeshögskolan anger i sina föreskrifter hur folkhögskolans behörighetsgivning ska
utformas för att kunna vara ”utbildning som motsvarar detta” (MYHFS 2013:4).
Behörighet till yrkeshögskola från folkhögskola
Behörigheten som intygas på folkhögskola innefattar dels ett omfattningskrav som
gäller fullgjorda läsår på folkhögskola som sammanlagt ska motsvara 3 år på
gymnasienivå enligt något av de fyra alternativen nedan, dels ett innehållskrav som
gäller kunskaper som motsvarar 7 specificerade kurser:
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Omfattningskrav: Behörighet till yrkeshögskolestudier har den som vid
folkhögskola fullgjort
- en treårig utbildning,
- en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,
- en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års
yrkesverksamhet, eller
- en ettårig utbildning på som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.
På Löftadalens folkhögskola definieras fullgjort sina studier som enligt bild nedan:

Innehållskrav: Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning
har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 7 gymnasiala kurser;
Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1
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Kommentarer:
Varje år ska omfatta minst 30 veckors heltidsstudier (eller motsvarande omfattning vid
deltidsstudier). Folkhögskolan intygar omfattningskravet och bedömer vad av tidigare studier inom
gymnasieskola, Komvux, utländska studier eller arbetslivserfarenhet som kan tillgodoräknas för att
uppfylla omfattningskravet. Om folkhögskolan intygat
omfattningskravet behöver inte eventuella betyg eller intyg från tidigare skolformer
redovisas till antagningsenheten (endast ämnesbehörigheter från annan skolform för att uppfylla
innehållskravet måste styrkas med betyg).
Yrkeserfarenheten som kan tillgodoräknas ska motsvara ett läsår, rekommendationen
är 9 månader på heltid.
Folkhögskolorna bestämmer själva över innehållet, upplägget och utformningen i
Allmän kurs. De gymnasiegemensamma kurserna som ingår i innehållskravet motsvarar ca halva
kurstiden i en tvåårig kurs. Men man kan om man vill låta dessa ämnen få ta ytterligare tid. Det
finns ändå ett stort utrymme för folkhögskolorna att
fritt utforma och profilera den övriga tiden på Allmän kurs för att uppfylla
omfattningskravet.

Folkhögskolan intygar kunskaper som motsvarar gymnasieskolans kursinnehåll.
Motsvarandebedömningen innebär att det finns utrymme att anpassa organisation, innehåll och
arbetsformer efter deltagarna och folkhögskolans särart.

För att kunna göra bedömningar vad ”kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå”
innebär för respektive kurs får man ta del av Skolverkets föreskrifter om kursinnehåll och
kunskapskrav för betyg för gymnasieskolan. Se www.skolverket.se: Läroplaner,
ämnesplaner och kursplaner (Gy2011).
Särskilda förkunskaper
Yrkeshögskoleutbildningar ställer ibland krav på särskilda förkunskaper. Det kan
motsvara särskild behörighet i vissa gymnasiala kurser eller krav på viss
arbetslivserfarenhet. Utöver de 7 gymnasiegemensamma kurser som ingår i folkhögskolans
behörighet till yrkeshögskolan kan folkhögskolorna utfärda intyg om särskilda förkunskaper i övriga
kurser på gymnasieskolan om de studerande inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå
i dessa.

• Intyg
Samma intyg som till högskolan används: ”Intyg för behörighet till högskolestudier
och yrkeshögskolestudier”. Intyget är märkt ”Folkbildningsrådet/Universitets- och
högskolerådet/Myndigheten för yrkeshögskolan 2014”. Intyget finns i folkhögskolornas
gemensamma administrativa program.
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• Intyg på engelska
Samma intyg som till högskolan används: ”Certificate: Eligibility for Higher Education and Higher
Vocational Education”, märkt 2014. Finns i folkhögskolornas administrativa program.

3. Äldre behörighetsintygande:
a) Behörighet mellan åren 1997-2015 motsvarande kärnämnesgymnasiet
Den som har ett behörighetsintyg från folkhögskola med fullständig grundläggande
behörighet motsvarande Gy1994 och Gy2000 som avslutats före 1 juli 2015 kommer fortsatt att
vara grundläggande behörig till högskolan.

Omfattningskravet hade i denna modell samma utformning som nuvarande modell.
Men innehållskravet bestod av 7 kärnämneskurser: Svenska A+B (alternativt Svenska som
andraspråk A+B), Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Naturkunskap
A samt Religionskunskap A.

”Intyg för behörighet till högskolestudier” märkt ”Folkbildningsrådet/Universitets- och
högskolerådet 2014” eller ”Folkbildningsrådet/Verket för högskoleservice 1996, 1998
eller 2001”. Intyget finns i folkhögskolornas gemensamma administrativa program.
Det måste klart framgå vilket läsår kursen avser och senast gälla läsåret 2014/2015.
Intyget dateras med datum för dagen då det skrivs ut.

”Certificate, Eligibility for Higher Education”, märkt 2001 eller 2014. Till detta
engelska intyg kan bifogas ett informationsblad på engelska om folkhögskolan som
utbildningsform och dess rätt att utfärda behörigheter, ”Folk High School - Eligibility
for Higher Education”.

UHR:s tillämpningsbeslut: Folkhögskolestuderande som inte uppfyller alla kraven
för grundläggande behörighet enligt den gamla modellen med kärnämnen före den 1
juli 2015 får i framtiden skärpta krav i svenska, engelska och historia (som motsvarar
den nya modellen enligt Gy11). Detta innebär att studerande som har omfattningen
klar, men saknar något enstaka kärnämne, kan inte bara komplettera just den kurs de
saknar utan måste även komplettera Svenska 3, Engelska 6 och Historia 1a1 för att vara
grundläggande behöriga.
b) Behörighet mellan åren 1977-1998 motsvarande linjegymnasiet
Den som har ett behörighetsintyg från folkhögskola med fullständig allmän behörighet
som utfärdats för utbildning som avslutats före 1 juli 1998 kommer ha grundläggande behörighet till
högskolestudier även i fortsättningen.

Allmän behörighet för högskolestudier har den som gått två år (om vardera minst 30
veckor) på folkhögskola med kunskaper i svenska och engelska motsvarande två årskurser på
gamla linjegymnasiet.
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Den allmänna behörigheten kan, om underlag finns kvar på skolan, intygas i efterhand för
tidigare studerande. Då används ”Intyg om behörighet för
högskolestudier” märkt ”Folkbildningsrådet 1993”. Det måste klart framgå vilket läsår
kursen avser och senast gälla läsåret 1997/98. Intyget dateras med datum för dagen då det skrivs
ut. Detta intyg finns endast i pappersversion som beställs från FIN.
Allmän och särskild behörighet kan också vara styrkt med intyg märkt
”SÖ” (Skolöverstyrelsen.)
UHR:s Tillämpningsbeslut: Sökande med intyg från folkhögskola om allmän

behörighet där sökande behöver komplettera med svenska och/eller engelska
för allmän behörighet måste från och med 1 juli 2015 komplettera med Svenska
3, Engelska 6 och Matematik 1.

c) Övrigt äldre behörighetsintygande
UHR:s Bedömningshandbok: ”I de fall intyg om allmän behörighet saknas kan äldre
folkhögskolestudier styrkas med intyg från vinterkursens tredje årskurs om det för övrigt verkar
rimligt. Av intyget måste då minst 2-årig svenska och engelska framgå.”
UHR:s Bedömningshandbok: ”Även intyg från folkhögskola där kraven för
Huvudgrupp 3 och Undergrupp 3 har intygats kan godkännas för grundläggande behörighet om det
för övrigt verkar rimligt. Svenska och engelska i minst två årskurser måste också styrkas.”
(Behörighet enligt 1966 års Kompetenskungörelse.)

4. Urval till högre studier

a) Urval vid ansökan till högskolan
Alla folkhögskolestuderande som uppfyller både omfattningskravet och innehållskravet och har fått
ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i betygsurvalet vid antagning till utbildningar på
högskolor och universitet.
Urvalsgruppens storlek är proportionerlig till antalet sökande i urvalsgruppen.
Som urvalsinstrument för folkhögskolan används studieomdömet. Följande omdömen
får användas:

Utmärkt studieförmåga meritvärderas som 4
Mycket god – Utmärkt studieförmåga meritvärderas som 3.5
Mycket god studieförmåga meritvärderas som 3
God – Mycket god studieförmåga meritvärderas som 2.5
God studieförmåga meritvärderas som 2
Mindre god – God studieförmåga meritvärderas som 1.5
Mindre god studieförmåga meritvärderas som 1

Om urval måste göras i folkhögskolans urvalsgrupp mellan studerande med lika studieomdöme
kan högskolorna särskilja de sökande antingen genom lottning eller genom att använda
högskoleprovsresultatet.
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I folkhögskolans urvalsgrupp meritvärderas endast studieomdömet, inga meritpoäng räknas med.
Studier på folkhögskola kan inte heller ge meritpoäng i urvalsgrupperna för gymnasiebetyg.
Alla som har fullständig behörighet, antingen allmän eller grundläggande enligt
folkhögskolans modell, oavsett från vilket år och oavsett 4 eller 7 steg i
studieomdömet, söker i samma urvalsgrupp.
De folkhögskolestuderande kan också antas genom provurvalsgruppen under förutsättning att de
gör högskoleprovet.
b) Urval vid ansökan till yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan har inte någon föreskrivningsrätt vad gäller urvalet så det finns
alltså inte några centrala gemensamma regler för hur urvalet till yrkeshögskola ska gå till om det
finns fler sökande än platser. Hur man gör urvalet beslutar varje enskild yrkeshögskoleanordnare
om. Yrkeshögskolorna använder sig inte av olika urvalsgrupper. De använder istället olika
kombinationer av arbetsprov, antagningstester, intervjuer, yrkeserfarenhet och räknar
om betyg och studieomdömen till olika betygs/meritskalor.
Folkhögskolestuderande måste därför alltid vända sig direkt till respektive yrkeshögskola för
information om hur urvalet går till.
!

5. Instruktion för ifyllande av folkhögskolans intyg om
behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier

Behörighetsintyget
Behörighetsintyget innehåller det som är relevant för att kunna söka till högre studier.
Det ska ses som ett komplement till skolans eget intyg och ska inte ersätta detta.
Skolans eget intyg ska ge den kompletta bilden av studiernas innehåll och
arbetsformer.

All behörighetsgivning på folkhögskola är knuten till undervisning i en kurs vid
folkhögskola. Därför ska alltid en folkhögskolekurs anges på behörighetsintyget.
Särskild prövning finns inte på folkhögskola.
De folkhögskolestuderande som söker till högskola och yrkeshögskola måste själva
skicka in sina behörighetsintyg till högskolan/yrkeshögskolan (och även bifoga gymnasiebetyg om
dessa behövs för att visa på behörigheter i enstaka ämneskurser.)
Det finns ingen automatisk överföring från folkhögskola till någon nationell
betygsdatabas.

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten som intygas på folkhögskola är uppdelad i, och
intygas som, två separata delar:

- en del avser omfattningskravet, d.v.s. att den studerande fullgjort kraven för tidsomfattningen i
hela läsår enligt något av de fyra alternativen.
- en del avser innehållskravet; kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i 10
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gymnasiala kurser för behörighet till högskolan eller 7 gymnasiala kurser för behörighet till
yrkeshögskolan.

Omfattningskravet
Fältet för omfattningskravet kryssas i om den studerande genom studierna på
folkhögskola uppfyller något av de fyra alternativen som formuleras i
omfattningskravet. Detta gäller det sammanlagda antalet år på folkhögskola eller på
folkhögskola i kombination med annan utbildning på gymnasienivå eller
yrkesverksamhet. Antal år på folkhögskolan kan därmed variera, men minst ett år
måste vara Allmän kurs för att omfattningen ska kunna intygas.

På intyget skrivs endast den/de folkhögskolekurs/er som genomförts på folkhögskolan.
Den studerande behöver inte bifoga intyg över tidigare studier/arbete för att styrka
omfattningskravet till högskolan eller yrkeshögskolan. Det är folkhögskolan som
ansvarar för bedömningen/tillgodoräknandet av tidigare studier/arbete och intygar att
omfattningskravet är uppfyllt.
Omfattningskravet kan under vissa förutsättningar intygas mer än en gång. Även om
den studerande fullgjort kravet tidigare kan fältet kryssas i om den studerande återigen
fullgjort en behörighetsgivande Allmän kurs om minst 30 veckor.

Fältet för omfattningskravet handlar bara om omfattningen och kan alltså kryssas i även om den
studerande inte uppnått kunskaper motsvarande godkänd nivå i samtliga ämneskurser som ingår i
folkhögskolans grundläggande behörighet. Detta möjliggör komplettering efteråt av enstaka
ämneskurser även inom annan skolform.
Studieomdöme
Studieomdömet utfärdas på behörighetsintyget då omfattningskravet är fullgjort.
För att den studerande ska kunna placeras i folkhögskolans urvalsgrupp vid ansökan till högskolan
måste den studerande uppfylla alla behörighetskraven enligt folkhögskolans modell.
Omfattningskravet måste alltid intygas av folkhögskolan men
ämneskurser kan också intygas av andra skolformer före eller efter studierna på
folkhögskolan. Även studerande som redan är grundläggande behöriga från annan skolform måste
uppfylla alla kraven enligt folkhögskolans modell för att kunna söka genom folkhögskolans
urvalsgrupp.
Även folkhögskolestuderande som redan är grundläggande behöriga enligt den tidigare
kärnämnesmodellen, men som studerar ytterligare ett år för att komplettera fler
särskilda behörigheter och också önskar ett nytt studieomdöme, måste upp i nivå enligt
den nya modellen för att kunna prövas med det nya studieomdömet i folkhögskolans
urvalsgrupp. Det vill säga även ha intyg på kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå
i Svenska 3, Engelska 6 och Historia 1a1.

Om omfattningen är fullgjord men den studerande har avsagt sig studieomdöme så intygas
omfattningen men studieomdömesfältet spärras. Den studerande blir då
behörig till högskolan (om ämneskurserna också är klara), men kan inte delta i
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betygsurvalet utan blir hänvisad till att göra högskoleprovet och endast delta i
provurvalet.

Om inte omfattningen är fullgjord ska inte fältet för omfattningskravet kryssas i och då ska inte
heller något studieomdöme skrivas ut på behörighetsintyget. Då spärras både fältet för
omfattningen och fältet för studieomdömet. Eventuellt studieomdöme som inte är kopplat till den
grundläggande behörigheten kan då istället skrivas på skolans eget intyg.

Innehållskravet – motsvarande gymnasiala kurser
Skolan intygar och kryssar i fält för de gymnasiala kurserna om den studerande på folkhögskolan
deltagit i undervisning i ämneskursen och uppnått kunskaper lägst motsvarande godkänd nivå.
Studier motsvarande gymnasiala kurser kan ha bedrivits helt på folkhögskolan eller i kombination
med tidigare studier. De kan också ha intygats av annan skolform före studierna på folkhögskola
eller kompletteras efter studierna på folkhögskolan.

Även om samhällskunskap, historia och naturkunskap studerats tematiskt eller samlat i
en kurs som motsvarar hela Sh1b, Hi1b och Nk1b så ska dessa kurser delas upp i två kurser på
behörighetsintyget. Exempel: Sh1a1 intygas under Grundläggande
behörighet/Innehållskravet och Sh1a2 intygas under Särskild behörighet. Detta förenklar
tolkningen av intyget.

Om den studerande inte har studerat ämneskursen på folkhögskolan men har ett intyg
på minst godkänd i denna kurs sedan tidigare (eller en överliggande kurs i samma
ämne eller motsvarande kurs enligt äldre system) så ska inte fältet för denna kurs
kryssas i. Den studerande får då själv bifoga intyg/betyg om detta till Universitets- och
högskolerådet, UHR, eller till annan aktuell antagningsenhet.

Ämnen/kärnämnen som studerats tidigare på folkhögskolan enligt äldre kursplaner
(Gy2000) intygas under ”Övriga särskilda behörigheter/förkunskaper”.
Vilka kurser som de folkhögskolestuderandena kan tillgodoräkna sig från tidigare studier
för att uppfylla innehållskravet finns i en lista som Folkhögskolornas
informationstjänst sammanställt, se www.fso.folkbildning.net/fin/syv.
Motsvarigheter till särskilda behörigheter finns i UHR:s Bedömningshandbok ”Tabell
för behörighetsbedömning”. https://bedomningshandboken.uhr.se/Svenska/
Behorigheter/Tabell-for-behorighetsbedomning
Övriga särskild behörigheter/förkunskaper
Dessa fält fylls i om den studerande på folkhögskolan har uppnått motsvarande lägst godkänd nivå
i kurser utöver de som ingår i folkhögskolans grundläggande behörighet.
Arkivering
Alla behörighetsintyg arkiveras för all framtid. I vårt arkiveringssystem.1
1

http://www.folkbildningsradet.se//globalassets/studerandefragor-folkhogskolor/folkbildningsradets-riktlinjer-forfolkhogskolans-behorighetsintygande_.pdf?epieditmode=true
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Studieomdöme – Allmän kurs
Endast heltidskurser på minst 30 veckor eller två på varandra följande kurser på minst 15
veckor kan berättiga till studieomdöme. För deltidsstudier gäller att dessa, omräknade till
heltid, skall ha minst samma omfattning. Omdömet är en sammanfattande bedömning från
alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att
tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Det som vägs in i bedömningen är:





Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
Förmåga till bearbetning och överblick
Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
Social förmåga

Folkhögskolan använder en sjugradig skala från och med våren 2014
Läsåret 2013/2014 utökas studieomdömets fyrgradiga skala till en sjugradig. Tre
mellansteg införs. Äldre studerande med en fyrgradig skala och de nya med den
sjugradiga skalan söker genom samma urvalsgrupp till högskolan.
Endast ett sammanfattande studieomdöme för alla ämnen ges. De nivåer som finns är:
4 - Utmärkt studieförmåga
3,5 - Mycket god - Utmärkt studieförmåga
3 - Mycket god studieförmåga
2,5 - God - Mycket god studieförmåga
2 - God studieförmåga
1,5 - Mindre god - God studieförmåga
1 - Mindre god studieförmåga
För att studieomdömen ska vara jämförbara över hela landet bör folkhögskolorna sätta
studieomdömen så att genomsnittet på skolan under ett läsår ligger omkring 2,7
(plus/minus 5%). Läs mer om detta i Folkbildningsrådets Anvisningar för folkhögskolornas
studieomdömen (pdf).
Varje år utfärdas ett eget kursintyg för samtliga deltagare på Allmän och särskild kurs. På
kursintyget för Allmän kurs står också ditt årliga studieomdöme.
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Omdömessättning
Studieomdöme kan endast utfärdas på Löftadalens folkhögskolas Allmänna kurs.
Studieomdömet fastställs inför kursavslutningen på omdömesrådet. Rektor, SYV, alla
lärare på Allmän kurs samt Etableringspedagogerna ingår i omdömesrådet och är
ansvariga för det satta studieomdömet. Omdömet protokollförs och arkiveras i skolans
diarium.
Omdömet skrivs in på ditt Kursintyg och Intyg för behörighet till högskolestudier utefter de
uppgifter som du lämnat i blanketten ”Önskar bli bedömd” (Se nedan).

Överklaga ditt omdöme
Du har möjlighet att överklaga till rektor, som beslutar om frågan skall tas upp till förnyad
prövning med berörda lärare. Ett beslut om förändring av ett studieomdöme kan endast
fattas av de berörda lärare som tidigare fastställt omdömet. Ett överklagande ska ha
inkommit till rektor senast tio (10) dagar efter att du fått ditt omdöme. Ett omdöme kan inte
överklagas till folkhögskolans studeranderättsliga råd.

Rutin för hur skolan arbetar med bristande studieresultat och när behörighetsintyg
och omdöme inte kan utfärdas på Allmän kurs.
På Löftadalens folkhögskola bedömer lärarna på Allmän kurs dina kunskaper och
färdigheter under hela studietiden. När du går på Allmän kurs tilldelas du en mentor. I
regelbundna mentorssamtal får du konstruktiv feedback på dina studieresultat och
inlärningssituationen.
Det kan finnas många olika skäl till varför du inte klarar hela eller vissa delar av kursen.
Det är därför viktigt att skolan utreder orsaken till bristande studieresultat.
Om du riskerar att inte klara kunskapskraven i de olika ämnena kommer du att få en
muntlig varning på ditt mentorssamtal. När läraren definitivt ser att du inte kommer att
klara kunskapskraven får du ett skriftligt meddelande om detta, som du undertecknar.
Meddelandet diarieförs.

Om orsaken till att du inte uppnår ovanstående kopplat till psykosocial problematik
och/eller hög frånvaro måste skolan följa rutinen för disciplinära åtgärder 1 – 6 i (Bilaga 15,
Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder och bilagor 21 - 23)
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Utfärdande av behörighet, studieomdöme, och intyg, Allmän kurs
Rutin för behörighet
Dina lärare rapporterar i Schoolsoft vilka behörigheter du uppnått. Om läraren är
frånvarande rapporterar SYV dina behörigheter. SYV skriver in ditt utfärdade intyg.
Rutin för årlig omdömessättning gällande Kursintyg och Intyg för behörighet till
högskolestudier och yrkeshögskolan
Du som student på Allmän kurs tar ställning till om du vill ha utfärdat ett omdöme. Om du
inte vill ha utfärdat ett intyg kryssar du i det i din studieplan. SYV informerar om detta
innan kursslut.
Dessa uppgifter ligger som underlag för kommande omdömesråd och ditt intyg. Om du
kryssar i att du inte vill ha utfärdat ett intyg kan du inte få ut ett omdöme senare.

Rutin för årligt utfärdande av Kursintyg
När det gäller Allmän kurs Kursintyg skriver administrationen ut detta och kursansvarig
kontrollerar intyget. Här står ditt årliga omdöme.

Rutin för utfärdande av Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolan
När det gäller Intyg för behörighet till Högskolestudier och yrkeshögskolan skriver SYV ut
detta intyg och rektor skriver under. Detta intyg skrivs ut först när du uppnått
grundläggande behörighet eller särskild behörighet. Intyget skickas till dig per post.
Du kan få ut ett intyg med ditt omdöme när du uppnått omfattningskravet. Har du inte
klarat innehållskravet behöver du komplettera dina studier på annan folkhögskola eller
exempelvis på Komvux innan du uppnår grundläggande behörighet.
Båda dessa intyg arkiveras i skolans diarium.
Grundläggande behörighet/statistik till SCB:
SYV ansvarar för att den grundläggande behörigheten registreras i Schoolsoft och
rapporterar det till SCB.
Rutin för utfärdat intyg tidigare än höstterminens slut
Om du behöver ditt Intyg för behörighet till Högskolestudier och yrkeshögskolan tidigare än
vid höstterminens slut, för att kunna söka till högskola/universitet till vårens utbildningar,
skall vi i möjligaste mån försöka tillgodose dina önskemål. För att ett behörighetsintyg ska
vara giltigt måste kursen vara formellt avslutad, eftersom vi, enligt regelverket, inte har rätt
att utfärda ett intyg innan en kurs är avslutad och intyget kan inte fördateras. Om ett intyg
skall utfärdas innan höstterminens slut måste dels omfattningskravet och innehållskravet
för grundläggande behörighet vara uppfyllt. Är detta aktuellt kontakta SYV.
Efter avslutade studier
Du skickar själv in ditt Intyg för behörighet till högskolestudier till Antagningsservice eller
annan antagningsenhet, där det framgår att du har grundläggande och/ eller särskild
behörighet.
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Kursintyg på Särskilda kurser
Löftadalens folkhögskola har anpassade Kursintyg för respektive kurs. På kursintygen för
särskilda kurser ska följande framgå:


För- och efternamn



Personnummer



Kursnamn



Kurstid



Kort beskrivning av kursinnehållet



Rektorns och kursansvarigs underskrift

Rutin för hur skolan arbetar med bristande studieresultat och när intyg inte kan
utfärdas på särskild kurs.
På Löftadalens folkhögskola bedömer lärarna på Särskild kurs dina kunskaper och
färdigheter under hela studietiden. Du får konstruktiv feedback på dina studieresultat och
inlärningssituationen
För att få ut ett fullständigt Kursintyg på särskild kurs ska du ha deltagit och genomfört de
uppgifter som ålagts dig.
Det kan finnas många olika skäl till varför du inte klarar hela eller vissa delar av kursen.
Det är därför viktigt att skolan utreder orsaken till bristande studieresultat.
Om du riskerar att inte klara hela eller vissa delar av målen i de olika kurserna måste
skolan följa rutinen för disciplinära åtgärder 1 – 6 i (Bilaga 15, Frånvaro och disciplinära
åtgärder och bilagor 21 - 23) innan du får ett skriftligt besked om att:



Att du inte uppnått hela eller delar av målen i kursen
Att hela eller delar av målen i kursen kommer att strykas från ditt Kursintyg

I samband med detta skriftliga besked får du också möjlighet till ett vägledningssamtal för
att diskutera valmöjligheter och framtidsfrågor.
Övriga intyg för Allmän och Särskilda kurser
Om du har avbrutit dina studier har du rätt att få ett studieintyg där det framgår att du
bedrivit studier under en begränsad tid.
Du kan alltid få ut ett intyg om att du varit registrerad på skolan.
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