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ANVISNING FÖR ATT 
ANTA ELEV – ENSTAKA GYMNASIALA 
OCH GRUNDLÄGGANDE KURSER
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ANTA ELEV TILL ENSTAKA KURSER 
Gå in under Arkiv/Antagning/Anta elever via kurser

Period 
välj --alla--  –> då visas alla perioder

Kategori 
välj --alla-- –> för att visa alla kurser

Sortera på Gruppstatus nivå
Klicka på rubriken Gruppstatus –> för att sortera på grupp-
status

Saknar status –> färdigbehandlade ansökningar, redo för 
vidare hantering av skolan*.

Saknar prio –> inkomna ansökningar via Vuxenutbildningen 
i Nacka som inte är färdigbehandlade. Anledningen kan 
variera varför beslut ännu inte finns. 

Klar  –> här finns inga elever för skolan att hantera.

Ej exporterade  –> antagna elever, men ännu inte 
exporterade  –>skolan behöver exportera.

*Obs! Med ”skola” avses anordnare.
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ANTA MARKERADE ELEVER

Endast elever med Prio Beviljad ska markeras för registre-
ring ”Anta markerade” eller ”EJ Anta markerade”.  
Elever som har Prio som obehöriga, visas endast när rutan 
”Inkl. obehöriga” är markerad.

Tabellen visar de ”Prio-koder” som kan förekomma.
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ANNAT STARTDATUM FÖR ELEVEN ÄN  
KURSENS STARTDATUM?
Om en elev ska starta senare än kursens startdatum behöver 
elevens individuella startdatum anges.

Markera aktuell elev som önskar ett annat  
startdatum–> välj Redigera–> 

Högst upp till höger presenteras kursens startdatum.
Markera elev –> skriv in ett nytt startdatum (måste vara efter 
kursens startdatum). 
Om eleven fått ett nytt slutdatum, genom ny individuell 
studieplan (ISP), skriv även in nytt slutdatum.
–>Spara

Individuella start- och slutdatum måste vara in-
lagda före antagning och exportering för att följa 
med till systemet Extens.

För att anta elev/elever markera de elever som ska antas och 
har Prio Beviljad.
Välj Anta markerade

Välj Ok
Välj Exportera kurs

En elev som är antagen och exporterad markeras:

Antagen [Exp] är en förutsättning för att betyg 
ska kunna registreras senare och att utbetalning till 
skolan ska starta.

En elev med status Antagen [Exp] som önskar avsluta sin 
utbildning behöver få ett registrerat avbrott av skolan. Detta 
ger systemet korrekt studieinformation samt stoppar fortsatt 
utbetalning för kursaktivitet till skolan, se avbrottshantering.

Avsluta med att gå in och välj Gruppstatus för att se att 
gruppstatus har ändrats till klar.
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