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Dokumentets syfte 
Tydliggöra hur och när anordnare ska utfärda studieintyg till studerande inom Nacka 

vuxenutbildning som är vårdnadshavare till barn i förskola och pedagogisk omsorg.  

Dokumentet gäller för 
Samtliga anordnare inom Nacka vuxenutbildning.  

Om studieintyg till kunder med barn i förskolan/pedagogisk omsorg 

För att verksamheten ska kunna godkänna barnens vistelsetid i aktuell verksamhet 

behöver vårdnadshavare som studerar ett studieintyg. Nacka kommun rekommenderar 

att anordnarna inom vuxenutbildningen utfärdar dessa intyg en gång per halvår samt 

inför barnens jul- och sommarlov. Intyget är viktigt för att säkerställa barnets rätt till 

förskola/pedagogisk omsorg då vistelsetiden i verksamheten beror på hur mycket 

vårdnadshavarna studerar. Intyget underlättar även verksamheternas bemanning inför 

lov.  

 

Vårdnadshavare som studerar har rätt till en vistelsetid i förskolan/den pedagogiska 

omsorgen som motsvarar studietid plus restid. Studietiden inkluderar även tid för själv-

studier. Det som är viktigt kring självstudietiden är att anordnarna inom den kommunala 

vuxenutbildningen följer upp hur denna efterlevs. Vårdnadshavaren får endast studera 

eller arbeta under barnets vistelsetid i förskolan/den pedagogiska omsorgen.  

 

Information till kund 

Det är viktigt att anordnarna tydligt förklarar för kunden varför intygen behöver lämnas 

till förskolan/den pedagogiska omsorgen; att det först och främst handlar om barnens 

rätt till förskola/pedagogisk omsorg och att intyget behövs för att vårdnadshavarna ska 

kunna verifiera vistelsetiden som barnet har rätt till.  

 

Intygets innehåll 
Studieintyget behöver innehålla: 

− den studerande vårdnadshavarens förnamn och efternamn 

− vilken/vilka kurser som den studerar 

− tid som studierna omfattar*  

− startdatum 

− signatur och namnförtydligande lärare/rektor 

− ort och datum,  

− anordnarens adressuppgifter 

 

*Studietiden omfattar lektionstid och tid för självstudier. Dessa bör med fördel 

specificeras i intyget.  

Rutin 
Studieintyg till kunder som är vårdnadshavare till barn i 

förskola/pedagogisk omsorg – Nacka vuxenutbildning 


