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Regeringen föreskriver att 2 kap. 13 §, 4 kap. 12 och 15 §§ och 7 kap. 6 §
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

2 kap.
13 §1 För varje ämne ska det finnas en ämnesplan när det gäller kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.
Av ämnesplanen ska följande framgå:
– ämnets syfte,
– varje kurs som ingår i ämnet,
– det centrala innehållet för varje kurs,
– antalet gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som varje kurs
omfattar, och
– kunskapskraven för varje kurs.
Förutom när det gäller ämnen som är gymnasiegemensamma enligt bilaga
2 till skollagen (2010:800) får Statens skolverk meddela föreskrifter om
ämnesplaner. Sådana föreskrifter får innebära att vissa kurser eller ämnen
bara får anordnas på vissa utbildningar.

4 kap.
12 §2 Den som har slutfört kurser inom kommunal vuxenutbildning eller
särskild utbildning för vuxna ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som
visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Den som
vill ha ett utdrag får själv bestämma vilka kurser eller delkurser som ska ingå
i utdraget.
Det som sägs i första stycket om kurser gäller också för gymnasiearbete
inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och för gymnasiesärskolearbete inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.
Om den som har genomgått en kombination av nationella kurser i ämnen
som är relevanta för ett yrkesområde (sammanhållen yrkesutbildning) vill
ha ett utdrag ur betygskatalogen, ska det finnas en bilaga till utdraget. Av
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bilagan ska det framgå vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för. Om personen kan visa att personen
i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår
i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs.
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15 §3 Gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har
betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända
betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6,
3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och
4. gymnasiearbetet.
En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även, utöver det
som framgår av första stycket 1–4, innefatta betyg på en eller flera kurser i
historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i förekommande fall matematik i den omfattning som framgår av bilaga 2 till
skollagen (2010:800) när det gäller det högskoleförberedande program i
gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi.
Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta
på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

7 kap.
6 §4 En kommun som i sin kommunala vuxenutbildning på gymnasial nivå
har tagit emot fler nordiska sökande än det antal svenska elever som är
bosatta i kommunen och som samtidigt genomgår vuxenutbildning på
gymnasial nivå i något annat nordiskt land, har rätt till ersättning för det
överskjutande antalet elever.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.
På regeringens vägnar
ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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