
Kinda lärcentrum 
Kommunal vuxenutbildning 

Ansökan om utfärdande av slutbetyg 

Ansökan gäller 
Förnamn Efternamn 

Personnummer

Gatuadress

Postnummer Postort 

Telefonnummer e-post

Jag har kurser som är äldre än 8 år som jag önskar ha med i slutbetyget1 

Ort och datum (ååmmdd) 

Sökandes underskrift Namnförtydligande  

Fylls i av skolan 

Beslut om dispens för 8-årsregeln 

     Beviljas   Betyg som är äldre än 8 år får användas 

     Beviljas inte Motivering:  

Datum (ååmmdd) Underskrift rektor  

1 Se baksidan för Skolverkets föreskrifter om vilka kurser som får ingå 



Slutbetyg från Kommunal vuxenutbildning 
Om en elev inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har betyg som är satta före den 1 juli 
2012 får rektorn besluta om att utfärda slutbetyg. En förutsättning för detta är att ett eller flera av 
betygen inte kan omvandlas eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. Eleven 
behöver uppfylla de villkor som ställs i den tidigare förordningen om kommunal vuxenutbildning 
(2002:1012). 

Betyg som är satta före den 1 juli 2012 kan tas med i ett slutbetyg om de inte är äldre än åtta år. 
Äldre kurser får endast tas med om rektorn bedömer att det föreligger särskilda skäl enligt samma 
förordning. 

Sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2020. Efter den 1 juli 2020 kan endast 
gymnasieexamen utfärdas för elever inom kommunal vuxenutbildning och i en sådan får enbart nya 
gymnasiekurser ingå. 

I ett slutbetyg ska ingå 2350 poäng varav 600 poäng är obligatoriska kärnämnen och 1750 poäng är 
fria kurser. 

Kärnämnen:  600 poäng: 

Svenska/svenska som andraspråk A (eller 1) 100 

Svenska/Svenska som andraspråk B (eller 2) 100 

Engelska A (eller Engelska 5) 100 

Matematik A eller (Matematik 1 a, 1b eller 1c) 100 

Samhällskunskap A (eller Samhällskunskap 1b) 100 

Religionskunskap A (eller Religionskunskap 1) 50 

Naturkunskap A (eller Naturkunskap 1a1) 50 

Fritt valda kurser 1750 poäng 

Summa: 2350 poäng 

För grundläggande behörighet krävs minst 2250 poäng godkända ämnen, inklusive godkända betyg i 
kärnämneskurserna svenska A och B (eller 1 och 2), engelska A (eller 5) och matematik A (eller 1a, 1b 
eller 1c) 

För den som tidigare fått ett slutbetyg från en fullständig gymnasieutbildning på ett nationellt 
program eller motsvarande får ett nytt sådant betyg inte utfärdas. 

Följande kurser får inte ingå i ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning: 

Idrott och hälsa A 

Idrott och hälsa 1 

Specialidrott A och B 

Estetisk verksamhet 

Gymnasiearbete 
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