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Regler för antagning till vuxenutbildningen 

Nedanstående regler beskriver vilka som har rätt att antas på vuxenutbildning, samt vilka 

grunder som finns för avslag.  

1. Sökande som är pågående elever och som ska fullfölja sina studier enligt en upprättad 

individuell studieplan ska antas.  

2. Sökande till kurs som behövs för att få slutbetyg/gymnasieexamen ska antas.  

3. Sökande som har slutbetyg/gymnasieexamen och som söker kurs för att få särskild 

behörighet till högskola och yrkeshögskola ska antas.  

4. Sökande som söker kurser i syfte att höja sin meritpoäng och där kurs inte behövs för 

att bli behörig till vidare studier ska få avslag.  

5. Sökande som har en godkänd yrkesutbildning och/eller gymnasieutbildning och som 

söker ny yrkesutbildning ska få avslag och hänvisas till vägledningssamtal.  

6. Sökande som söker många olika kurspaket ska få avslag på ansökan och hänvisas till 

studievägledning. 

7. Sökande som har en godkänd yrkesutbildning och/eller gymnasieutbildning, 

visstidsanställning eller annan tidsbegränsad anställning ska få avslag och hänvisas till 

vägledningssamtal.  

8. Sökande som är arbetslösa (krävs ett intyg från Arbetsförmedlingen) och som söker 

yrkesutbildning inom bristyrken  ska antas. Detta gäller även om den sökande har 

slutfört gymnasieskolan eller högre utbildning.  

9. Sökande som har gjort avbrott under utbildningen, har fått underkänt betyg eller streck 

ska få avslag och hänvisas till vägledningssamtal innan vederbörande kan söka igen.  

10. Sökande som har fått underkänt betyg eller gjort avbrott i en SFI-kurs (A, B, C, D) 

hänvisas till vägledningssamtal innan vederbörande kan söka igen.  

11. Sökande som inkommer med ansökningshandlingar efter sista ansökningsdag ska få 

avslag.  



 

 

12. Sökande som inte har kompletterat sin ansökan med betyg eller andra handlingar som 

krävs senast 7 dagar efter sista ansökningsdag, ska få avslag.  

13. Sökande som söker kurser i en studietakt som överstiger heltid ska få avslag och 

hänvisas till vägledningssamtal. 

14. Sökande som sökt kurs som hen saknar förkunskaper i, ska få avslag. 
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