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ANVISNING FÖR ATT
REGISTRERA BETYG 
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REGISTRERA BETYG

Den här instruktionen visar hur du registrerar betyg via enskild elev, enstaka kurser 
och kurspaket.

Sökvägar:
Arkiv/Registrering/Betyg, elev
Arkiv/Registrering/Betygsreg. för enstaka kurser
Arkiv/Registrering/Betygsreg. för kurspaket

BETYGSREGISTRERING FÖR ENSKILD ELEV

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

Skola  välj skola*  

Period  välj period då kursen startade (Ej nödvändigt att fylla i.)  
*Obs! Med ”skola” avses anordnare.
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Betyg välj betyg i rullisten 

Betygsdatum   skriv in datum för betyg 

Def   när betyget är definitivt   markera rutan för Def. 

Välj Spara 

Ett betyg som fått en definitivmarkering kan inte ändras av skolan.   
Skulle en felaktig registrering ske   meddela Vuxenutbildningen i Nacka via e-post 

BETYGSREGISTRERING AV ENSTAKA KURSER

Period   välj period då kursen startade  

Kategori välj – alla -- då visas alla kurser i alla ämnen 

Alla kurser presenteras    de med rött är de kurser där betyg inte registrerats

vuxenutbildningen@nacka.se
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Markera den kurs där betyg ska registreras 

Betyg välj betyg i rullisten 

Betygsdatum   skriv in datum för betyg 

Def   när betyget är definitivt   markera rutan för Def. 

Välj Spara 

Ett betyg som fått en definitivmarkering kan inte ändras av skolan.   
Skulle en felaktig registrering ske   meddela Vuxenutbildningen i Nacka via e-post 
vuxenutbildningen@nacka.se 

BETYGSREGISTRERING FÖR KURSER I KURSPAKET 

Period   välj period då kursen startade  

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

Alla kurspaket presenteras   de med rött är de kurspaket där betyg inte är registrerat

Markera det kurspaket där betyg ska registreras  
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Markera det kurs där betyg ska registreras  

Betyg  välj betyg i rullisten 

Betygsdatum  skriv in datum för betyg 

Def   när betyget är definitivt  markera rutan för Def. 

Välj Spara 

Ett betyg som fått en definitivmarkering kan inte ändras av skolan.   
Skulle en felaktig registrering ske  meddela Vuxenutbildningen i Nacka via e-post 
vuxenutbildningen@nacka.se
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