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Fråga 1.

IG/F i omfattningskravet

• Räknar ni med ej godkända poäng i omfattningskravet? Har ni alltid gjort likadant?

• Är ni konsekventa? Om inte, vad påverkar om ej godkända betyg räknas in?

• Finns det för- och nackdelar med att räkna/inte räkna med godkända poäng?



Fråga 2.

Sökande med hela innehållskravet klart

• Hur hanterar ni en sökande till er allmänna kurs som är klar med hela eller nästan hela 

innehållskravet? 

• Antar ni den sökande? Om ja, vad får hen läsa? 

• Vad avgör hur lång tid som behövs för att deltagaren ska bli klar med omfattningskravet?



Fråga 2. Extra

• Hur kan ni på skolan säkerställa att deltagaren får med sig vad 

som krävs för grundläggande behörighet?



10:00-10:05 Inledning
10:05-10:30 Folkbildningsrådet
10:30 -10:40 Paus
10:40-11:25 Sveriges folkhögskolor + gruppfrågor
11:25-11:30 Paus
11:30-12:00 Frågestund med Sveriges folkhögskolor och 
Folkbildningsrådet

Dagens program



Behörighet i enstaka ämnen på folkhögskola

Går att använda i syfte att söka till högskola/universitet endast om:  

• Gymnasieexamen högskoleförberedande 
Personen redan har en högskoleförberedande examen och har fått ett examensbevis, men behöver 
komplettera för särskild behörighet. Studiebevis räcker inte! 

• Yrkesexamen 
Personen har en yrkesexamen och har fått ett examensbevis, men behöver komplettera för särskild 
behörighet. Studiebevis räcker inte! 

eller

Personen har en yrkesexamen och har fått ett examensbevis, men vill komplettera upp till grundläggande 
behörighet för högskolan. Alltså med svenska 2 och 3, alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och 
engelska 6. Studiebevis räcker inte!  

• Slutbetyg 
Personen har godkänt i 2250 poäng och behöver behörigheten för särskild ELLER grundläggande 
behörighet. 



Nytt omställningsstudiestöd

• Regeringen har föreslagit att ett nytt offentligt omställningsstudiestöd ska införas. 

Ska göra det enklare för personer med arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig 

eller läsa en helt ny utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

• Villkor: Personen ska ha arbetat under minst åtta av de senaste 14 åren och 

dessutom minst ett av de senaste två åren. Det ska gå att få omställnings-

studiestöd till och med det år personen fyller 60 år.

• Bidraget: Motsvara 80 procent av personens lön. Kombineras med ett lån upp till 

nettoinkomsten. 

• Maxbelopp: För bidraget föreslås det vara cirka 20 500 kronor/månad och för 

lånet cirka 12 300 kronor/månad.

• 44 veckor = Cirka ett år. Ingen gräns för fribelopp

• Ansöka från och med den 1 oktober 2022, för studier från och med 1 januari 

2023. Beslut från riksdagen förväntas komma innan sommaren 2022.



CSN:s nivåer för studiestöd
Nivån avgör hur många veckors studiestöd du har rätt till.

• Grundskolenivå - du kan få studiestöd 40 eller 80 eller 100 veckor beroende på din 

studiebakgrund.

• Gymnasienivå - du kan få studiestöd 80 eller 120 veckor beroende på din studiebakgrund.

• Eftergymnasial nivå - du kan få studiestöd 240 veckor.

CSN:s avdelningar för studiestöd

• A1 - Allmän kurs, antingen på gymnasienivå eller grundskolenivå.

• A2 - Profilkurser tillhör vanligtvis avdelning A2, men några undantag finns.

• B1 - Framförallt eftergymnasiala yrkesutbildningar.





Paus

Sändningen återkommer strax!


