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Regionala dialoger om vuxenutbildning

• Sammanställning av Skolverkets regionala dialoger om vuxenutbildning 

2019

• Skolverket har under dialogerna 2019 identifierat tre övergripande 

utvecklingsområden:

– Samverkan

– Elevernas tillgång till studier och förutsättningar att klara dem

– Upphandling

• Det ser olika ut – likvärdighet?

• Vilka förutsättningar ger huvudmannen för vuxenutbildningen?

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4773
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Innehåll och upplägg

• Del 1: Vuxenutbildningen i fokus – aktuellt inom vuxenutbildningen

– Omvärldsspaning, aktuella och kommande statliga satsningar och reformer, 

aktuella utredningar med mera

• Eventuella frågor del 1

• Del 2: Aktuellt från Skolverket

– Aktuellt angående statsbidrag

– Revidering av kurs- och ämnesplaner

– Övrigt aktuellt

• Eventuella frågor del 2 + övriga frågor



Vuxenutbildningen i fokus
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Fler platser inom YH, 

folkhögskola och högskola

StudiestartsstödUtbildningsplikt

Utökad rätt till komvux
på gymnasial nivå

Validering

Nyanlända med 

kort utbildning

Försöksverksamhet (t.ex. 

yrkesprov, branschskolor)

Yrkespaket

Lärcentrum

Regionalt yrkesvux

Pågående statliga satsningar
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Aktuellt och kommande?

• Komvux för stärkt kompetensförsörjning
– Många av komvuxutredningens förslag 

realiseras (se proposition)

– Ett stegvis införande planeras, 2020–2022 

• Förändringar inom Regionalt yrkesvux

• Bättre studiestöd till äldre

• Ämnes- och yrkeslärarutbildningarnas 
förberedelser för arbete i komvux ska 
ses över

• Förlängd möjlighet att utfärda slutbetyg

Förslagen innebär bland annat:
✓ Komvux ska utgöra en bas för den 

nationella och regionala 
kompetensförsörjningen till 
arbetslivet och ge en god grund för 
elevernas fortsatta utbildning

✓ De med störst behov av utbildning 
prioriteras

✓ En förenklad betygsskala på 
grundläggande nivå och sfi

✓ Ett komvuxarbete införs
✓ Särvux upphör som egen skolform 

och inkluderas i komvux
✓ Prövning införs inom särvux
✓ Rätt att läsa grundläggande särvux 

i annan kommun

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/utvecklat-komvux-ska-starka-kompetensforsorjningen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/12/battre-studiestod-till-aldre/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/amnes--och-yrkeslararutbildningarnas-forberedelser-for-arbete-i-komvux-ska-ses-over/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/mojligheten-att-utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ett-ar/
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Några aktuella statliga utredningar

2018 2019 2020

Komvuxutredningen
Arbetsmarknads-

utredningen

Kommunutredningen

SYV-utredningen

Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå

DUA – delegationen för unga och nyanlända till arbete

Tillväxtverket: Uppdrag att främja arbetet med kompetensförsörjning i regionerna

Skolmyndighetsutredningen

Språk- och samhällskunskapskrav för 
svenskt medborgarskap 

Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Planering och dimensionering 
av komvux och gymnasieskola

Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen

Kommuners medverkan i den 
statliga arbetsmarknadspolitiken

Betygsutredningen

Valideringsdelegationen
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Mera aktuellt…

• Aktuella granskningar av 
Skolinspektionen:

➢Yrkesinriktad kommunal vuxen-
utbildning på entreprenad

➢Kommunens erbjudande av 
utbildningsplatser för nyanlända 
med kort utbildning

➢Svenska som andraspråk inom 
komvux på grundläggande nivå

• Ifous: Nytt forsknings- och 
utvecklingsprogram – En 
individanpassad vuxenutbildning

• LiU: Vuxenutbildningens 
marknadisering och dess 
konsekvenser

• Skolforskningsinstitutet: Vilka framtida 
forskningssammanställningar ska 
genomföras?

• CSN – rapporter

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/yrkesinriktad-kommunal-vuxenutbildning-pa-entreprenad/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/organisering-och-erbjudande-av-utbildningsplatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/svenska-som-andrasprak-inom-kommunal-vuxen-utbildning-pa-grundlaggande-niva/
http://www.ifous.se/vuxenutbildning/
https://liu.se/forskning/vuxenutbildningens-marknadisering-och-dess-konsekvenser
https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/vi-vill-ha-dina-forslag/
https://www.csn.se/om-csn/statistik-och-rapporter/rapporter.html
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Från Skolinspektionens dag, november 2019
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Att fundera på…

• Systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av utbildning – Hur säkerställer 

ni att all undervisning håller god kvalitet? Egen regi/upphandlad utbildning?

• Komplex skolform – Finns en ändamålsenlig organisation för att lösa 

uppdraget? Finns en stark styrkedja? Organisatoriskt minne? Hur robust är 

”rektorsfunktionen” i er kommun? Skolchefen?

Nuläge – Vad är er bild? Hur arbetar ni idag?
Önskvärt läge – Finns något ni vill förändra?
Behov av stöd på olika nivåer – Lokalt, regionalt, nationellt?
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Aktuellt från Skolverket

• Aktuellt angående riktade statsbidrag

• Revidering och kurs- och ämnesplaner

• Nationella prov

• Övrigt aktuellt
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Statsbidrag som rör vuxenutbildningen

• Regionalt yrkesvux

• Lärcentrum

• Försöksverksamhet med 
branschskolor

• Utbildning inom hälso- och 
sjukvården

• Lärare

– Behörighetsgivande utbildning 
för yrkeslärare

– Högskolestudier i sva och sfi

– Karriärtjänster

Statsbidragskalendern

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-yrkesutbildning-inom-regionalt-yrkesvux
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larcentrum-2020
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/forsoksverksamhet-gymn/erbjud-yrkesutbildning-via-branschskolor
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-utbildning-inom-halso--och-sjukvarden-2020
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-behorighetsgivande-utbildning-for-yrkeslarare-2020
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-hogskolestudier-i-sva-och-sfi-2020
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2020-21
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern
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Regionalt yrkesvux – information

• Förändringar 2020 aviserade av regeringen med anledning av 
corona

• Förändringar inför 2021
– Ändringar i förordningen

– Möjlighet till annan ansökningsperiod

– Införs med bidragsår 2021

• Kommunikation med statsbidragsenheten

• statsbidragvux@skolverket.se

Förändringarna inför 2021 innebär:
✓ Medfinansieringsgraden inom regionalt yrkesvux 

ändras till 3/7
✓ Extra statsbidrag på 35 000 kr per årsstudieplats för 

yrkesutbildning i kombination med sfi/sva
✓ Utbildningarna ska planeras med företrädare för 

arbetslivet

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/forbattrade-mojligheter-till-utbildning-ska-hjalpa-sverige-genom-krisen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016937-om-statsbidrag-for-regional_sfs-2016-937
mailto:statsbidragvux@skolverket.se
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Uppföljning av regionalt yrkesvux 2018 

– nyttjandet av statsbidraget
• Kommunerna nyttjade en lägre andel av det beviljade beloppet 2018 jämfört med 2017 men 

förbrukade ett högre belopp.

• Främsta skälet är för få sökande till det planerade utbudet. Detta beror i första hand på god 

arbetsmarknad men även motstånd att ta studielån och svårigheter att pendla.

• Även medfinansieringen anges som skäl då kommunens egna budget inte räcker för att 

medfinansiera.

• Till skillnad från föregående uppföljning är man mer positiv till medfinansieringskravet.

• Antalet deltagare i ”kombinationsutbildningar” (yrkesutbildning + sfi/sva) har mer än 

fördubblats men är dyra att anordna.

• Uppföljning om regionalt yrkesvux 2018

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4803
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Lärcentrum – sökt och beviljat bidrag
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Utvärdering av statsbidraget för Lärcentrum

• Intervjuer med representanter för 12 huvudsökande kommuner

• Underlag från ansökan och redovisning (i huvudsak 2018)

• Slutsatser

– Statsbidraget har ökat tillgången till utbildning 

– En ny typ av lärcentrum har utvecklats

– Bättre förutsättningar för genomströmning

– Alla insatser har inte kunnat fortsätta

– Det tar tid att bygga upp ett nytt lärcentrum

– Den geografiska spridningen har blivit bättre 2019

• Länk till rapporten

https://www.skolverket.se/publikationer?id=6424
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Revidering av kurs- och ämnesplaner

• Revidering av kurs- och ämnesplanerna i engelska, matematik och 

moderna språk på gymnasial nivå

• Revidering av yrkesämnen och kurser

– Information om samtliga förslag, tillämpas från hösten 2021

– Förslag till ändringar av ämnen och kurser inom fordon och transport –

flera nya ämnen, tillämpas från hösten 2020

– Vård och omsorg

• Betygsrätt – nya kurser (tillstand@skolinspektionen.se)

• Översyn av kursplaner för grundläggande nivå (komvux och särvux) 

och sfi – planerad tillämpning från 1 jan 2022

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2019-12-18-revidering-av-gymnasieskolans-yrkesprogram
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar/forandringar-av-fordons--och-transportprogrammet-och-fordonsteknisk-utbildning
mailto:tillstand@skolinspektionen.se
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Vård- och omsorgsutbildningar

• 7 nya yrkesämnen, 5 reviderade yrkesämnen och 5 upphävda ämnen

• Tillämpas från och med 1 juli 2021

• Nya reviderade yrkespaket för undersköterska och vårdbiträde kommer

• Reviderade kursen vård- och omsorg specialisering 100 poäng

– får tillämpas från och med 1 juli 2020 inom vuxenutbildningen

– ersätter tidigare specialiseringskurs och gymnasiearbetet, både i Skolverkets yrkespaket för 

undersköterskor men även Vård- och omsorgscollege krav inom undersköterskepaket (Obs! 

Ersätter inte gymnasiearbetet för de elever som läser mot en hel gymnasieexamen)

• Lärarlegitimation – Ingen blir av med sin legitimation, de gamla ämnena får 

en ny motsvarighet
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Övrigt aktuellt från Skolverket
• Kartläggningsmaterial för nyanlända vuxna – Litteracitet (nås 

via Bedömningsportalen)

• Ensamkommandes utbildning

• Från ansökan till antagning inom komvux på gymnasial nivå

• Nationella prov
– Nytt uppdrag om NP inom komvux. Skolverket ska utreda förutsättningar för och 

konsekvenser av inrättande av uppgiftsbanker för NP inom sfi och på gymnasial 

nivå samt digitala NP inom sfi.

– Digitalisering av de nationella proven

– Försöksverksamhet med digitala nationella prov

– Direktkanal för information om digitaliseringen av nationella prov

https://bp.skolverket.se/web/thv/start
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-nyanlanda-elevers-utbildning/ensamkommandes-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/fran-ansokan-till-antagning-inom-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/forsoksverksamhet-med-digitala-nationella-prov
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/direktkanal-for-information-om-digitaliseringen-av-nationella-prov
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Stöd från Skolverket

• Skolchefsutbildning

• Kvalitetsverkstaden – processtöd för kvalitetsarbete

• Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

• Introduktion till styrning av skolan – introduktion för nämndledamöter

• Nationella skolutvecklingsprogram

– Styrning och ledning 

– Systematiskt kvalitetsarbete

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolchefsutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/kvalitetsverkstaden
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/introduktion-till-styrning-av-skolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/nationella-skolutvecklingsprogram#h-Programstyrningochledning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/nationella-skolutvecklingsprogram#h-Programsystematisktkvalitetsarbete
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Med anledning av rådande situation 

angående nya coronaviruset/covid-19

• Samlad info på skolverket.se

• Stöd från Skolverket

• Frågor och svar utifrån skollagstiftningen

• Skolahemma.se

• Folkhälsomyndigheten

• Krisinformation.se

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor
https://www.skolverket.se/skolutveckling/organisera-och-undervisa-pa-distans#Stodforskolanundercoronapandemin
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen
https://www.skolahemma.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
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Skolverket.se
• www.skolverket.se

• Skolverkets upplysningstjänst

– upplysningstjansten@skolverket.se

– 08 - 527 332 00

• Prenumerera på publikationer och 

nyhetsbrev

http://www.skolverket.se/
mailto:upplysningstjansten@skolverket.se
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev



