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ANVISNING FÖR ATT
ANTA ELEV – SFI
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ANTA ELEV – SFI 
Vid ansökan till sfi väljer eleven endast vilken skola* eleven vill studera hos. Kommu-
nens karriärvägledare gör sedan nivå bedömning och placerar eleven på sfi-kurs för vald 
skola och nivå. Sfi-kursen är en enstaka kurs, men hanteras lite annorlunda än övriga 
enstaka kurser vid antagningen. Sfi-kursen följer ett särskilt regelverk för kontinuer-
lig antagning, vilket innebär att eleven alltid behöver få ett individuellt startdatum. 
Sfi-kursen får ett slutdatum först när eleven får ett registrerat betyg eller avbrott.
*Obs! Med ”skola” avses anordnare.

Sortera på Gruppstatus nivå  
Klicka på rubriken Gruppstatus för att sortera på gruppstatus 

Saknar s1tatus färdigbehandlade ansökningar, redo för vidare hantering av skolan.

Saknar prio inkomna ansökningar via Vuxenutbildningen i Nacka som inte är färdig-
behandlade. 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.

Anta elev – sfi 
Gå in under Arkiv/Antagning/Anta elever via kurspaket

Visa kurser där det finns elever att anta. 
Period   
välj – alla –  då visas alla perioder 

Kategori   
välj – alla –  för att visa alla kurser
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Endast elever med Prio Beviljad ska markeras för registrering ”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. 

Beslut (Prio) Besluts  
Nr (Prio)

Får antagning 
göras?

Kommentar

Beviljad 1 JA Beviljad kurs
Beviljad/SFY 2 JA SFY-kurs beviljad (Projekt yrke + sfi)
Beviljad/Lärlingsutbildning 3 JA Lärling
Beviljad/Nordiska medborgare 4 JA Elever med nordiskt medborgarskap
Ej aktiv kod 5 Ej aktiv kod Används ej – tidigare använd för Trainee
Beviljad/UBK 6 JA Utbildningskontrakt
Ej aktiv kod 7 Ej aktiv kod Används ej
Beviljad/Jobbspår 8 JA Använt för kurspaket inom projekt ” Jobbspår”
Betyg G/E -Pågående kurs A NEJ Elev har redan betyg i kurs/pågående studier
Ej Behörig B NEJ Elev ej behörig
Sfi nivåplacering/Ny elev C NEJ Används för nivåplacering – sfi-elever
IKE D NEJ Avslagsbeslut från elevens hemkommun
Under behandling E NEJ Ansökning är under behandling
IG/F-rep/Avbrott F NEJ Har flertal betyg ”ej godkänt”/flertal avbrott

Anta markerade elever 
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För sfi-elev anges alltid startdatum vid antagning 
Redigera unika startdatum för varje enskild sfi-elev vid antagning. Det kan även finnas 
ett angivet ”önskat startdatum”. 

Markera aktuell elev  välj Redigera 

Ange det individuella startdatumet, som måste vara en måndag, för aktuell elev  
 Spara 

Obs! Datum måste anges innan elev exporteras.  

”Startdatum” i övre högra hörnet motsvarar kursgruppens startdatum.  
”Önskat startdatum” motsvarar elevens önskade startdatum. För att anta elev/elever 
välj de elever som ska antas och har Prio Beviljad. Välj Anta markerade
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Välj Ok  
Välj Exportera kurs

Antagen [Exp] är en förutsättning för att betyg senare ska 
kunna registreras 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.

En elev som är antagen och exporterad markeras:

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