Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning

Slutbetyg
från kommunal vuxenutbildning
Om du har påbörjat dina gymnasiestudier innan den 1 juli 2012 men inte slutfört en treårig
gymnasieutbildning finns möjlighet att utfärda slutbetyg från kommunal vuxenutbildning (komvux) i
Göteborg. Reglerna för att utfärda slutbetyg från gymnasieskolan skiljer sig från reglerna för att
utfärda inom komvux. Har du betyg i sk. 3-siffriga kurser (t.ex. EN200) är du välkommen att
kontakta vuxenutbildningen för mer information. Sista dagen att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli
2021. Hinner du inte utfärda slutbetyg innan dess kan många av kurserna omvandlas till
GY11/VUX12 för att användas i en gymnasieexamen istället. Tyvärr kan inte alla kurser omvandlas.
Har du bara kurser med betygsskalan A-F (GY11/VUX12) kan du inte utfärda slutbetyg. Då behöver
du utfärda en gymnasieexamen istället.
Ett slutbetyg ska omfatta totalt 2350 poäng uppdelat enligt:
• Kärnämneskurser omfattande 600 poäng
• Gymnasiala kurser omfattande 1750 poäng
Grundläggande behörighet
För att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet måste minst 2250 poäng vara godkända. Av
dessa måste Svenska/Svenska som andraspråk A/1 och B/2, Engelska A/5 och Matematik
A/1a/1b/1c ha godkänt betyg. Det går att utfärda slutbetyg utan grundläggande behörighet.
Kompletteras inte grundläggande behörighet innan 1 juli 2021 så behövs även godkänt betyg i
Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6.
Kurser som kan ingå:
• Betygsatta kurser från gymnasieskolan och vuxenutbildningen
• Nationella och lokala kurser
Kurser som inte kan ingå*:
Det finns ett antal kurser som inte kan ingå i slutbetyg från kommunal vuxenutbildning. Några
exempel:
• Idrott och hälsa A
• Estetisk verksamhet
• Specialarbete
• Specialidrott
• Kurser från lärlingsförsök
• Kurser som motsvarar varandra (det går exempelvis inte att ha med både Engelska A och
Engelska 5 i samma slutbetyg eftersom de motsvarar samma nivå)
*Har du någon av dessa kurser på ett separat dokument (t.ex. Samlat betygsdokument) kan de
användas för att komplettera grundläggande behörighet men kommer inte att räknas i meritvärdet.
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Kärnämneskurser

Viktigt

Engelska A eller 5 .......................................... 100
Matematik A eller 1a/1b/1c ............................ 100
Naturkunskap A eller 1a1 (1b går att dela) ....... 50
Religionskunskap A eller 1 .............................. 50
Samhällskunskap A eller 1b eller 1a1+1a2 ... 100
Svenska/Svenska som andraspråk A eller 1 .. 100
Svenska/Svenska som andraspråk B eller 2 .. 100

Du måste själv kontakta vuxenutbildningen och
begära att ditt slutbetyg ska utfärdas och du äger
det yttersta ansvaret för att din planering
överensstämmer med dina studiemål. Studieoch yrkesvägledaren hjälper dig att säkerställa
så att planeringen omfattar de kurser som krävs
utifrån lag och förordning samt de kurser som
krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

Övriga gymnasiekurser

Särskild behörighet

………………………………………………

Du kan hitta krav om särskild behörighet i
information för den utbildning du vill söka. Mer
information om vilka kurser som motsvarar olika
behörighetsnivåer finns här:
https://bedomningshandboken.uhr.se/svenskameriter/behorighet/tabell-forbehorighetsbedomning/

………………………………………………

Meritvärdering

………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Meritvärde = jämförelsetal + meritpoäng. Mer
information om meritpoäng finns här:
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-fordig-som-gatt/Gymnasialvuxenutbildning/Slutbetyg-2010-ochframat/Meritpoang/

Urvalsgrupper
Mer information urvalsgrupperna finns här:
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-fordig-som-gatt/Gymnasialvuxenutbildning/Slutbetyg-2010-och-framat/Duprovas-i-betygsurvalet/

………………………………………………
Antagningsstatistik
………………………………………………
………………………………………………

Antagningsstatistik går att hitta här:
https://statistik.uhr.se/

Moderna språk

………………………………………………

Kurser i Moderna språk och Modersmål inom
samma språk kan ingå samtidigt. Därtill kan flera
kurser inom moderna språk, på samma nivå,
ingå (exempelvis MODFRA01 och MODSPA01).

………………………………………………

Kurser inom ämnet Matematik

………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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Likvärdiga matematikkurser på samma nivå
(exempelvis 1a, 1b och 1c) kan inte ingå
samtidigt. Rektor beslutar om en kurs motsvarar
en annan kurs och ifall omvandling till annan
likvärdig kurs kan göras. Olika varianter som inte
ligger på samma nivå kan ingå samtidigt
(exempelvis Matematik 1a, Matematik 2b och
Matematik 3c).
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