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ANVISNING FÖR ATT
REGISTRERA AVBROTT PÅ ENSTAKA 
KURSER OCH KURSPAKET
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REGISTRERA AVBROTT PÅ ENSTAKA KURSER OCH KURSPAKET

Den här instruktionen visar hur du registrerar avbrott via enskild elev, enstaka kurser 
och kurspaket. 
Sökvägar:
Arkiv/Registrering/Avbrott, elev

Arkiv/Registrering/Avbrott enstaka kurser

Arkiv/Registrering/Avbrott kurspaket

AVBROTT, ELEV 

Gå in under Arkiv/Registrering/Avbrott, elev

Personnummer/Namn Ange elevens personnummer och/eller namn.  
(Personnummer med 10 eller 12 siffror fungerar, samt med eller utan bindestreck.) 

Skola  välj skola* (Ej nödvändigt att fylla i.) 

Period  välj period då kursen startade (Ej nödvändigt att fylla i.)  
*Obs! Med ”skola” avses anordnare.
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Avbrottsorsak  välj avbrottsorsak
• Ej påbörjat kursen – välj alltid kursens startdatum
• Avbrott från kursen – för gymnasial/grundläggande kurs välj alltid ett datum 

mellan kursens start- och slutdatum, för sfi-kurs ange verkligt datum.

Egen avbrottsorsak  välj avbrottsorsak  

Avbrottsdatum  fyll i det datum då eleven slutade

Välj Spara

Elev med registrerat betyg 
Obs! Om det finns en asterisk (*) efter kursgruppens beteckning har eleven 
fått ett betyg. Då kan inte avbrott registreras på kursen (se bild ovan).

AVBROTT, ENSTAKA KURSER 

Gå in under Arkiv/Registrering/Avbrott, enstaka kurser

Period  välj period då kursen startade 

Kategori  välj – alla – då visas alla kurser för vald period 

Markera den kurs där avbrott ska registreras
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Markera den elev som är aktuell för avbrott
Välj Redigera Då visas följande vy: 

Överst i höger hörn presenteras startdatum för kursen. 
Avbrottsdatum  fyll i det datum då eleven slutade 
 
Avbrottsorsak:
• Ej påbörjat kursen – välj alltid kursens startdatum (överst i höger hörn)
• Avbrott från kursen – för gymnasial/grundläggande kurs välj alltid ett datum 

mellan kursens start- och slutdatum, för sfi-kurs ange verkligt datum.

Egen avbrottsorsak  Välj avbrottsorsak 
Välj Spara

Elev med registrerat betyg 
Obs! Om det finns en asterisk (*) efter elevens namn har eleven fått ett 
betyg på kursen. Då kan inte avbrott registreras. 
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AVBROTT, KURSPAKET

Gå in under Arkiv/Registrering/Avbrott, kurspaket 

Period  välj period då kurspaketet startade  

Kategori välj – alla – då visas alla kurspaket för vald period 

Markera det kurspaket där avbrott ska registreras 

Avbrott ska alltid göras kurs för kurs i kurspaket. Markera den kurs där avbrott  
ska registreras 

Markera den elev som är aktuell för avbrott.
Välj Redigera 
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Då visas följande vy: 

Avbrottsdatum  fyll i det datum eleven slutade Avbrottsorsak 
• Ej påbörjat kursen – välj alltid kursens startdatum
• Avbrott från kursen – välj alltid ett datum mellan start- och slutdatum
När avbrott ska registreras på flera kurser i ett kurspaket är de viktigt att välja kursens 
startdatum och inte paketets startdatum om eleven har avbrottsorsak ”Ej påbörjat 
kursen”. 
Egen avbrottsorsak  Välj avbrottsorsak 
Välj Spara

Har eleven aldrig påbörjat ett kurspaket?  
Om en elev inte påbörjat ett kurspaket   måste avbrott registreras med kursens  
startdatum (inte startdatum för kurspaket). Även dessa registreringar sker kurs för kurs.

ELEVER MED REGISTRERAT BETYG 

Här finns även information om betyg har registrerats för en eller flera kurser  
 registrering av avbrott kan då inte ske. 
Information på nivå ”kurspaket”:

Information på nivå ”ingående kurs”:
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Det går att registrera avbrott på kurspaket i översikten för kurspaket, använd inte 
denna möjlighet. Det ger samma avbrottsdatum för alla ingående kurser i kurspaketet 
oavsett när den enstaka kursen skulle ha startat. Detta kan leda till avbrottsregistrering 
innan kursstart  fel vid redovisning till SCB och CSN. 
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