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Dagens möte

• Betygskataloger
• IKE ansökan
• Kurskatalog och publicering
• Lärling
• Individuell studieplan
• CSN-rutiner
• Vad händer framöver?



Tack!

Tack för allt samarbete kring förändringsarbetet

av utformning av betygskataloger.



Betygskataloger, del 1

• Skolenhetskod – Nacka kommun 65062411
• Huvudman – Nacka kommun
• Skolenhet – aktuell JUE/Skola
• Nationell kurskod (Skolverket)
• Kursnamn
• Antal poäng
• Betyg
• Start- och slutdatum (år-månad-dag)
• Betygsdatum är samma som kursens slutdatum



Betygskataloger, del 2

• Elevens personnummer
• För-/efternamn (efternamn, förnamn)
• Inte handskrivna betygskataloger
• Inte digitala signaturer
• Rektor/t.f. rektor skriver under – inte ex. “skolledare” 

utifall undervisande lärare ej finns på plats

• Betygskatalog huvudman tillhanda 14 dagar efter 
kursslut/prövning. Adress:

Vuxenutbildningen
Arbets- och företagsenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka



Betygskataloger, del 3

• Betygskataloger för specialiseringskurser
• Specialisering ska framgå under ”Övriga upplysningar” 

(utdrag ur betygskatalogen)

• Betygskataloger för Gymnasiearbete
• Titel
• Sammanfattning (240 tecken)
• Inga bilagor, allt ska framgå ur betygskatalogen (arkivering)

• Prövning, tydligt framgå, max. studietid två veckor.
• F-komplettering borttaget från auktorisationsvillkoren 

maj 2018 nu Prövning
https://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-utbildningsexperter/vuxenutbildning/villkor-och-ansokan/



Personuppgifter Arkiv\Elevinformation

Uppgifter från Skatteverket

Betygskataloger, del 4



Betygsutskrifter

Skolan skriver ut betyg till eleven – efter kursens slut eller 
efter beställning av eleven.

Eleven kan vända sig till Nacka kommun för:
• Slutbetyg/Gymnasieexamen
• Utskrift av komvuxbetyg från 2016 och tidigare

Eleven behöver själv ladda upp sina betyg till Antagningens 
hemsida!



Utdrag ur betygskatalogen - JUE

Fråga från JUE:

"Önskar vuxenutbildningen i Nacka en kopia på utdrag ur 
betygskatalogen som skolan skickar till elever?"

Svar från Vuxenutbildningen i Nacka
"Nej."



Betygskatalog till Vuxenutbildningen i Nacka



Tidplan för slutbetyg/gymnasieexamen

Stressbetyg
• Anmäls via e-postadress vuxadmin@nacka.se, ange i 

ämnesraden "Stressbetyg"
• Betygskatalog som ska mailas kan endast skickas via 

tjänsten "Säkra meddelanden"

Datum Anteckning

181115, vecka 46
Sista dag för kund att anmäla till Nacka vux om 
önskad Examen/Slutbetyg för att garanterat få 
det till sista kompletteringsdag.

Förutsatt att Nacka vux får in 
korrekta betygskataloger av JUE 
så dessa hinner låsas/godkännas 
av Nacka vuxadmin 181126

181126, vecka 48
Betyg måste vara registrerade och 
låsta/godkända av Nacka vuxadmin

Undertecknade betygskataloger 
måste vara Nacka vux tillhanda via 
post innan detta datum.

181203, vecka 49 Sista kompletteringsdag

mailto:vuxadmin@nacka.se
mailto:uxadmin@nacka.se


GDPR - hur hantera 

personuppgifter i Nacka?

Personuppgifter i e-post
• Begränsas till fyra första siffrorna i personnumret ÅÅMM,

initialer samt beteckning på kurs/kurspaket

Tjänsten "Säkra meddelanden"
• E-legitimation behövs
• Inbjudan från Nacka kommun vid första tillfället

Per post skickas
• Betygskataloger
• ISP, UBK, kontrakt med arbetsplats 
• Checkbeloppslistor och fakturaunderlag



IKE - Ansökningsprocess

• Elev gör webbansökan hos Vuxenutbildningen i Nacka.
• Vuxenutbildningen i Nacka kommer att meddela elev att eleven behöver kontakta sin hemkommun behöver kontaktas för att få vidare

för att få ett beslut om hemkommunen står för kostnaden av den sökta utbildningen.
• Om eleven efter detta meddelande från Vuxenutbildningen i Nacka väljer att gå vidare med sin 

ansökan så ansvarar eleven för att ansökan kommer vidare till sin hemkommun för vidare beslut.
• Hemkommunen handlägger ansökan och fattar beslut om de står för kostnaden av utbildningen.
• Hemkommunen skickar beslut och pappersansökan per post, till Vuxenutbildningen i Nacka.
• Vuxenutbildningen i Nacka handlägger sedan ansökan i turordning.
• Elev får besked om beslut från hemkommun + Vuxenutbildningen i Nacka på följande sätt:

○ Elev får beslut via konto hos Vuxenutbildningen i Nacka.
○ Elev får beslut på pappersansökan hemskickad till den folkbokföringsadress som var aktuell

vid tidpunkten för ansökan i Nacka24.
• Skolan kallar och antar elev vid bifall.
• Hemkommunen får pappersansökan med beslut från hemkommun + Nackas beslut per post.

• IKE-elever behöver nytt godkännande från hemkommunen vid ändrad individuell studieplan.



Kurskatalog och publicering

Kursutbud våren 2019 – period 1 och 2

Tidplan

Inmatning i webbkatalogen fram till 1/10.
OBS! Maila till vuxadmin@nacka.se och ange "Publicering" i 
ämnesraden.

2/10 - 15/10 Stängt för korrektur.

Vi kontaktar er för eventuella justeringar.

16/10 Publika webbkatalogen öppnas för sökande

Nyhet!
27/9 och 5/10 kl. 9.00-12.00 "Publiceringsstuga" i Nacka stadshus.
Info läggs ut på JUE-webben.

mailto:vuxenutbildningen@nacka.se


Kurser med successiv antagning ska vara 
markerade som ”Flexkurs”.

Klassrum/distans

Lägg in sista ansökningsdatum för att undvika 
att kurser ligger sökbara långt efter kursstart. 
Kursen kommer då att markeras som ej sökbar.

Enstaka kurser



Kurspaket del 1

- 20 poäng/vecka är heltidsstudier

- Max. 400 poäng får läggas parallellt

- Kurser som bygger på varann får ej läggas parallellt
• Vid eventuella undantag krävs motivering som 

mailas till vuxadmin@nacka.se

mailto:vuxenutbildningen@nacka.se


Kurspaket del 2

Information om kurslokal och lektionstider samt 
eventuella kostnader för utbildningen ska finnas 
inlagda som information för de sökande.

Tips!
I kurspaketet finns rutan ”Rubrik” där kort info kan 
läggas som blir synligt direkt när eleven söker fram 
kurspaketet.

Lägg in sista ansökningsdatum för att undvika att 
kurser ligger sökbara långt efter kursstart. Kursen 
kommer då att markeras som ej sökbar.



Ge kurspaket en unik beteckning

Sökkod för kurspaket  skapas enligt följande standard NNN184XXXX (max 10 

tecken)
<SKOLANS FÖRKORTNING<>ÅR<>PERIOD<>FÖRKORTNING FÖR KURSPAKETET>VALFRIA TECKEN>

Exempel HER184BFDA – (HER=skolans förkortning, 18=år, 4= period, BF=Barn & Fritid, 

DA=Dagtid)

Kurspaket del 3



Kurspaket del 4

Nacka rekommenderar Skolverkets nationella yrkespaket:
- namn och innehåll
- bas- och påbyggnadsdel (inte längre uppdelning ex. 
"A+B+C" inom VO och BF)
- sve/sva och samhällskunskap läggs utanför det 
nationella kurspaketet för undersköterska

Nacka uppmuntrar egna paket där det gynnar 
eleven (branschens/näringslivets efterfrågan)!



Lärling

• Namnstandard – ordet Lärling i kurspaketets namn
• Bokstäverna LÄR i beteckningen för kursgrupp och 

paket
• Ruta lärling markerad
• Orienteringskurs

• 50 poäng
• Inleder utbildningen
• Ej parallellt med övriga kurser
• KGYORI11AL kurskod i Nacka24







Ansökningsprocess Lärling

• Orienteringskursen beviljas först
• Orienteringskursen = introduktion i yrket.
• För UBK, ISP samt kursplan - använd mallar som 

finns på webbsidan för vuxenutbildningen 
https://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-
utbildningsexperter/vuxenutbildning/larlingsutbildning/

• UBK + ISP ( inkl. Kursplan) skickas per post 
(GDPR) direkt efter Orienteringskursens slut.
OBS! Kopia. Kuvert märkt "Lärling".

• Resterande kurser beviljas.

https://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-utbildningsexperter/vuxenutbildning/larlingsutbildning/


Ändrad studieplan, del 1

Vad vi inte behöver ändra i Nacka24
• byte från dag till kväll (eller tvärtom)
• Förlängning av kurs

När ändring i Nacka24 behövs
• Vid ändring från distans till klassrum (och tvärtom) eftersom 

olika checkbelopp gäller. 



Ändrad studieplan, del 2

Kurs som eleven inte ska läsa hanteras så här:
Beviljad, men ej antagen & exporterad  Sätt ”Ej antagen”
Antagen & exporterad  Registrera avbrott. 

Kurs enligt ny studieplan hanteras så här:
Om kursen är sökbar låt eleven göra ny ansökan
Om kursen är inte är sökbar maila vuxenutbildningen@nacka.se
Om eleven ska följa en egen studieplan  lägg upp ett anpassat 
kurspaket och maila till vuxenutbildningen@nacka.se

mailto:vuxenutbildningen@nacka.se
mailto:vuxenutbildningen@nacka.se


Ändrad studieplan, del 3

Tänk på att
• alltid ha korrekt start- och slutdatum

• i betygskatalogen
• i elevens ISP
• till CSN

• IKE-elever behöver nytt godkännande från 
hemkommunen vid ändrad individuell studieplan



CSN-rutiner

• Skolan hjälper till med elevens CSN-frågor

OBS! Studiestartsstöd - undantag.

• Studieförsäkran ( skolans intygande) 
inskickas tidigast första studiedagen.

• Skolan behöver ha inloggning till CSN/Mina 
tjänster.

• Skolan rapporterar löpande eventuella ändringar 
för respektive studerande via ”Mina tjänster”

• Inför elevens andra termin lämnar skolan uppgifter 
på blankett 2407W ”Studieplan/studieresultat”.



Vad händer framöver?

Bildspelet läggs ut på JUE-webben

SYV-möte onsdag 7/11 kl. 14.00-16.00 i Vercity

Adminmöte innan jul

Verksamhetsbesök v. 37-45
- Admin, SYV, rektor



FRÅGOR?



TACK!


