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Vem och hur?

• Eleven ska vara beviljad och antagen till en kurs i sfi (eller sva
grund). När detta är gjort skall elevens individuella studieplan (ISP) 
kompletteras med en orienteringskurs.

• Anordnaren kartlägger och reviderar ISP genom att lägga till en 
orienteringskurs när detta är aktuellt.

• ISP laddas upp på kundens konto i Nacka24 av anordnaren
• Eleven kan nu ansöka till aktuell orienteringskurs i Nacka24. Eleven 

kan söka och få beviljat max två orienteringskurser åt gången.
• Studietakt 25% och/eller 50%
• Elev beviljas orienteringskurs/-er på en studietid på max 50%



Inmatning Nacka 24
Orienteringskursen matas in av anordnaren enligt de gällande riktlinjerna 
för inmatning av enstaka gymnasiala och grundläggande kurser sid 3-5 
med följande tillägg:

I fältet kommentar i Nacka 24 ska denna text infogas:
”För att bli beviljad att läsa denna orienteringskurs måste kursen ingå i 
din individuella studieplan. För att den ska kunna ingå måste du först 
ha kontakt med studie- och yrkesvägledare hos "Ange anordnarens 
namn". "Anordnarens namn" meddelar sedan detta till Nacka 
kommun genom den individuella studieplanen på ”Mina sidor” 
i Nacka24”.

Efter denna text har anordnaren möjlighet att fylla på med relevant 
information om kursen. OBS! Lektionstider måste framgå.



Kurskoder

Skolverkets 
kurskod

Kurskod i Nacka24 Benämning Poäng

GRNORI21B GRNORI21BA Studietekniska färdigheter 100
GRNORI21G GRNORI21GA Digital kompetens 100

GRNORI21H GRNORI21HA
Kunskaper om arbetsliv och 
arbetsmarknad i Sverige

100



Tidslinje

Följ nedan tidslinje inför publicering av de tre orienteringskurserna:
• Inmatning klar 2021-09-23

- - Meddela per mail till vuxenutbildningen@nacka.se när ni är klara

• Återkoppling 2021-09-27
• Publicering 2021-10-04 för (P5 2021)

Obs! Tidigaste startdatumet är 11 oktober 2021 (P5 2021).
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Efter avslutad kurs
• Ingen betygsregistrering i Nacka24

• Utfärda betygskatalog till Nacka vuxenutbildning
- Se Skolverkets föreskrifter om betygskatalogför vuxenutbildning, SKOLFS 

2012:8, 9§

• Utfärda intyg till eleven, kopia skickas till Nacka vuxenutbildning
- Se Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för
invandrare, SKOLFS 2014:120, 1§ och bilaga 1.



Ersättning

Registrering av intyg och utbetalning anordnaren

Utbetalning sker månadsvis och följer regelverket för grundläggande 
kurser.

Slutbetalning efter betygsregistrering ersätts av att slutbetalning görs 
efter att Nacka kommun mottagit korrekt betygskatalog och kopia av 
intyg för orienteringskursen.

I Nacka24 ska ingen betygsregistrering göras.



Övrigt

• 100p innebär minst 75 h undervisning i klassrum

• Närvarorapportering till elev vid behov

• Möte på Teams 24 november 2021 kl. 13.00-13.45

• Eventuella frågor skickas till vuxenutbildningen@nacka.se
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För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


