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Välkomna! 

Snart börjar seminariet:

För rektorer inom komvux som 

särskild utbildning



För rektorer inom komvux som särskild utbildning

Klara Borg, Lotta Hedén, Annelie Svantesson
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Dagens innehåll
• Övergripande mål 

• Rätten till grundläggande särskild utbildning resp. gymnasial 

nivå + studier i annan kommun

• Urval

• Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

• Utbildningens syfte och kursutbud

• Kombinera utbildning inom komvux för personer med IF

• Individuell studieplan och studie- och yrkesvägledning

• Nödvändiga avvikelser

• Kontinuerlig utbildning

• Validering och prövning

• Komvuxbevis

• Nationella sammanhållna yrkesutbildningar - yrkespaket

• Nya principen för betygssättning – sammantagen bedömning

• Undantag från lärarlegitimation

• Särskild utbildning byter namn

• Översyn av kursplaner inom grundläggande komvux

• Info från SPSM

• Erfarenhetsutbyte och frågestund
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Övergripande mål

Kap 20

2 § Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att

- vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande,

- vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin

ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling,

- den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och

- den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. När 

det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning på gymnasial nivå ska de som har störst behov av utbildning prioriteras.
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Rätt att delta i utbildning inom komvux 

som särskild utbildning på 

grundläggande nivå 

Skollagen (2010:800)

Kap 20

11 a § En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i särskild utbildning på

grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om 

han eller hon

1. är bosatt i landet,

2. saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge, och

3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
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Utbildning inom komvux som särskild 

utbildning på gymnasial nivå 

Skollagen (2010:800)

Kap 20

20 a § En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i särskild utbildning på 

gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han 

eller hon

1. är bosatt i landet,

2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,

3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och

4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men har slutfört 

utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
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Utbildning inom komvux som särskild 

utbildning på gymnasial nivå 

Skollagen (2010:800)

Kap 20

16 § (Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 19, 19 a eller 19 b § har rätt att delta i en 

utbildning och önskar delta i den, också får det). Varje kommun ska därutöver erbjuda 

utbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå. Kommunerna ska då 

sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.

17 § Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och 

särskild utbildning på gymnasial nivå samt aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i 

sådan utbildning.
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Studie- och yrkesvägledning

Kartläggning (ändrat regelverk fr.o.m. 2023-01-01)

Orienteringskurser

OBS! Tidigare betyg är inte grund för att avgöra om en person kan tillgodogöra sig utbildningen 

eller inte. 

Förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen 
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Utbildningens syfte

Förordning om vuxenutbildning 2 kap.

Särskild utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna 

kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan 

ska ge.

Särskild utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå 

som motsvarar den som utbildningen på nationella program i gymnasiesärskolan 

ska ge.
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Orienteringskurser och delkurser

Orienteringskurser: 

• Utgångspunkten för att anordna en orienteringskurs är den enskilde elevens behov. 

• En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. 

• Syftena för kursen är bestämda.

Förordningen om vuxenutbildning 2 kap. § 6

Delkurser

Förordningen om vuxenutbildning 2 kap. § 4
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Vilka kurser måste erbjudas?

Finns det reglerat vilka kurser och ämnen komvux som särskild 

utbildning måste erbjuda? 

I vuxförordningen är det specificerat i vilka 16 kurser inom särskild utbildning 

på grundläggande nivå som utbildning bedrivs och,

att särskild utbildning på gymnasial nivå får bedrivas i form av kurser inom 

alla ämnen som finns i gymnasiesärskolan med undantag av idrott och hälsa. 

Dessutom får det finnas komvuxarbete.
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Översyn av kursplanerna inom de 

grundläggande nivåerna i komvux

Omfattar

• Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

• Komvux på grundläggande nivå 

• SFI

Syfte

• Se över innehåll, omfattning osv. av nuvarande kurser 

• Undersöka behov av andra/nya kurser

Behovsanalysen planeras att vara klar juni 2023. Därefter fattas beslut om ett eventuellt 

genomförande av de åtgärder som framkommer i behovsanalysen.

Samtliga kurser ska även fortsättningsvis kunna användas i kombination och flexibelt med kurser 

inom komvux samtliga skolformsdelar, inklusive komvux på gymnasial nivå. 
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Kan man kombinera studier inom

komvux olika skolformsdelar

hursomhelst?

JA!
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning 

som särskild utbildning ska utformas så att den enskildes studier inom någon av dessa delar av den 

kommunala vuxenutbildningen kan kombineras med studier inom den kommunala 

vuxenutbildningens andra delar.



Individuell 
studieplan

•

•

•

•



Länk till mall 
för ISP

https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a74185751/1538722300592/exempel-studieplan.docx
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/gora-individuell-studieplan#Individuellstudieplanivuxenutbildningen


Elever i behov av nybörjarsvenska… trots att sådan kurs

saknas i särskild utbildning…

21

För elever med 
utvecklingsstörning får 

nödvändiga avvikelser göras 
från kursplanen för kommunal 
vuxenutbildning i svenska för 

invandrare

Nödvändiga avvikelser 
används i planeringen, dvs 

saker tas bort ur 
undervisningen, men givetvis 

ska stöd ges först

Det är inte beskrivet vilka 
avvikelser som kan göras 
utan de behöver utgå från 

den enskilda elevens behov 
och förutsättningar

Utbildningen kan ges 
tillsammans med andra 

elever som studerar sfi, men 
också inom komvux som 
särskild utbildning eller en 

kombination av båda

Pys-paragrafen?
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Vad innebär egentligen begreppet
kontinuerlig utbildning?
Utbildning inom komvux ska bedrivas kontinuerligt. Skolverkets bedömning är att 

kravet på kontinuerlig utbildning innebär att kommunerna ska bedriva utbildning 

under hela året, utan uppehåll för till exempel sommarlov. 

Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och 

förutsättningar. Det är rektorn och lärarna som ansvarar för att planera och 

genomföra utbildningen så att innehållet i ämnes- och kursplaner uppfylls. Det ska 

de göra utifrån elevens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. I det arbetet ska 

rektorn, lärarna och huvudmannen förhålla sig till att utbildningen ska bedrivas 

kontinuerligt under hela året. Det innebär att de generellt inte får dela upp 

utbildningen i traditionella terminer.
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Kontinuerlig
utbildning

Här kan du läsa mer om hur man kan tänka
kring kontinuerlig utbildning

• Målen för utbildningen, 20 kapitlet 2 §
skollagen

• Kontinuerlig utbildning, 2 kapitlet 25 §
förordningen om vuxenutbildning

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva#h-Kontinuerligutbildningunderhelaaret


Sida 24

Validering

Inte något nytt, men aktualiserat efter att komvux som särskild utbildning blivit en del av komvux och de nya 

bestämmelserna som träder i kraft 2023-01-01.

Skollagen kap. 20

42 § /Upphör att gälla U:2023-01-01/ En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin 

kompetens validerade. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och 

dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de 

förvärvats.

Från 2023-01-01

42 § /Träder i kraft I:2023-01-01/ Huvudmannen är skyldig att se till att en elev erbjuds validering, om eleven 

behöver det och valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser eller nivåer som bekostas av elevens 

hemkommun. Med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en 

bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.

Här kan du läsa mer om kartläggning 

och validering

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar/nya-regler-om-kartlaggning-och-validering-inom-komvux
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Komvuxbevis (4 kap.20 a § i förordningen om vuxenutbildning)

Beviset ska innehålla uppgifter om utbildning inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial 

nivå. Beviset kan även innehålla uppgifter om utbildning inom gymnasiesärskolan. Av komvuxbeviset ska det framgå

1. om utbildningen huvudsakligen motsvarar ett fullständigt program i gymnasiesärskolan och vilket program som 

utbildningen i så fall huvudsakligen motsvarar,

2. vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg 

personen har fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § eller 20 kap. 39 § skollagen 

(2010:800) eller om intyg har utfärdats, och

3. om personen har genomfört ett komvuxarbete eller ett gymnasiesärskolearbete med betyget E, vad arbetet i så fall 

har innehållit och, om personen begär det, hur han eller hon har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för arbetet.

Om personen har genomfört arbetsplatsförlagt lärande, ska omfattningen av lärandet också framgå av komvuxbeviset. 

Vidare ska det framgå vilken eller vilka arbetsplatser som lärandet har genomförts på och vilka arbetsuppgifter som 

personen har utfört där. Om personen begär det, ska beviset även innehålla en bedömning av hur han eller hon har 

genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet.

Komvuxbevis
Den 1 juli 2021 infördes även ett komvuxbevis inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Komvuxbevis ska alltså utfärdas för den som har avslutat komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Här kan du läsa mer om komvuxarbete och 

komvuxbevis

Mall för komvuxbevis

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/examen-och-slutbetyg-inom-komvux-pa-gymnasial-niva#h-Komvuxarbete
https://skolfs-service.skolverket.se/api/v1/download/andringsforfattning/2021:32
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Nationella sammanhållna yrkesutbildningar inom 

komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

(Yrkespaket)

• Utbildningen är tänkt att leda till arbete med definierade arbetsuppgifter inom olika yrkesområden (inga 

yrkestitlar, ett undantag)

• Baspaket resp. fördjupningspaket 

• Varje delpaket är 300-500 p. Men, poängtalet varierar beroende på paketens karaktär och vilka 

arbetsuppgifter paketen bedöms kunna leda till

• Paketen kan kompletteras med ”allmänna” kurser

• Kurser ska kunna bytas ut, tas bort, läggas till eller kombineras med yrkeskurser 

eller andra kurser inom grundläggande eller gymnasial komvux – flexibilitet och individualisering

• Delkurser och orienteringskurser

• Statsbidrag (läs mer här)

• APL: sammanhållen yrkesutbildning inkl. lärlingsutbildning 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-yrkesutbildning-inom-regionalt-yrkesvux
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Stöd kring APL för arbetsgivare 

• Vänder sig till arbetsgivare i kontakter 

med apl-arbetsplatser

• Lyfter möjligheterna framför hinder

• Ger stöd för funderingar kring vad som 

skulle kunna vara en svårighet

• Broschyren går att ladda ner från 

skolverket.se

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/sa-funkar-apl---gymnasiesarskolan-och-larlingsutbildning
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/sa-funkar-apl---komvux-som-sarskild-utbildning-och-larlingsutbildning?id=10294
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• Parkarbete

• Trädgårdsodling

• Arbete på hunddagis

• Lantbruk

• Arbete i stall

• Fastighetsskötsel och fastighetsskötsel utomhus (återvinning)

• Fritids- och badanläggningsassistent

Lista över kompletterande kurser

Framtagna yrkespaket
Länk till sidan om sammanhållna yrkesutbildningar

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-som-sarskild-utbildning-pa-gymnasial-niva/yrkesutbildningar-inom-komvux-som-sarskild-utbildning-pa-gymnasial-niva


Sida 29

Framgångsfaktorer och utmaningar

Framgångsfaktorer:

• Stödjande insatser på kort och lång sikt

• Samverkan mellan olika aktörer som ingår i nätverket kring eleven 

• Gärna en APL-plats klar innan utbildningen startas

Utmaningar:

• Studiefinansiering

• Tydligt definierade arbetsuppgifter

• Osäkerhet och rädsla att göra fel

• Yrkestitlar, yrkesroller, anställningsformer

• Okunskap om vad utbildning på gymnasial särskolenivå innebär
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För målgruppen 2021
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Viktiga lärdomar

- Stödsystemen är röriga och svåra att överblicka

- Studiefinansiering

- Incitament att studera

- Många är osäkra i mötet med personer med IF 

• Utgångspunkt – komvux viktig arena för den här elevgruppen
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Framtaget stöd

• PATH – vägledningsmetod, förstärkt vägledning.

• Supported Education - ett stöd för personer att välja, skaffa och genomföra utbildning efter deras 

eget val.

• Att organisera komvux som särskild utbildning - forma ett verksamhetsanpassat arbetssätt för 

den egna verksamheten så att elever med IF ges bättre förutsättningar.

• Webbstöd/FAQ – webbinformation om IF samt hur det kan funka att gå på komvux för personer 

med IF eller förvärvad hjärnskada.

• Stödmaterial om komvux som särskild utbildning, länk

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/path---vagledning-for-elever-med-intellektuell-funktionsnedsattning
https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/sa-funkar-det-for-elever-med-intellektuell-funktionsnedsattning-att-ga-pa-komvux
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/komvux-som-sarskild-utbildning
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Fortsatt behov av stöd…

• Samverkan brett, alla olika yrkesgrupper behöver 

involveras

• Behov av nätverk - hur gör alla andra?

• Systematiskt kvalitetsarbete

• Fortsatt stöd i bemötande, behov av förebilder
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Nya bestämmelser om betygssättning

Förändrade regler för betygssättning  

började gälla den 1 juli 2022 

• Namnbyte: från kunskapskrav till 

betygskriterier

• Ny princip för betygssättning –

sammantagen bedömning

Nya allmänna råd om betyg och prövning

Information på Skolverkets webbplats

Anmäl dig till konferensen om de nya 

bestämmelserna för betygssättning

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/betyg-och-provning---kommentarer-till-skolverkets-allmanna-rad-om-betyg-och-provning
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/amnesbetyg-och-ny-princip-for-betygssattning-inom-komvux
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/digital-konferens-om-nya-bestammelser-for-betygssattning-och-nya-allmanna-rad?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev


Undantag från krav på 
legitimation

•

https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-oss
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Komvux som särskild utbildning byter namn

Från och med den 2 juli 2023 kommer 

komvux som särskild utbildning att heta 

Kommunal vuxenutbildning som 

anpassad utbildning

Ordet utvecklingsstörning ersätts med 

intellektuell funktionsnedsättning i alla 

författningar





SPSM

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

• Vi arbetar för att barn, unga och vuxna ska nå 

målen för sin utbildning, oavsett 

funktionsförmåga. 

• En likvärdig utbildning för alla.



SPSM

När du behöver stöd

• I tjänsten Fråga en rådgivare svarar experter på frågor om pedagogiska konsekvenser av en 

funktionsnedsättning

• Specialpedagogiskt stöd, du får stöd i att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som är tillgängliga för 

vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Syftet är att de ska få möjlighet att nå målen för sin 

utbildning.

• Hitta läromedel är en kostnadsfri söktjänst på webben när du söker tillgängliga läromedel.

https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/
https://www.spsm.se/laromedel/


SPSM

När du söker kunskap

• På vår webbplats Startsida – Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se) finns massor med kunskap, 
stödmaterial, information och inspiration.

• Ta del av kurser och aktiviteter via nätet under våren kommer vi att ha två Webbinarier som vänder sig till 
vuxenutbildningen (datum ej fastställt)

• Nätkurs: Specialpedagogik perspektiv på vuxenutbildningen,  kurstid: 11 veckor start  vecka 6

Innehåll nätkurs:

Introduktion, styrdokument, lärandestrategier, förhållningssätt och kartläggning, tidsenlig utbildning samt individuell 
fördjupningsuppgift eller skriva ansökan om utvecklingsprojekt för elever med funktionsnedsättning

Prioriterat utvecklingsprojekt kopplat till nätkursen Specialpedagogik inom vuxenutbildningen

Under 2023 kopplas ett utvecklingsprojekt till kursen i syfte att öka måluppfyllelsen eller att öka kunskapen om 
olika pedagogiska arbetssätt inom vuxenutbildningen. Målgruppen ska vara vuxenstuderande med 
funktionsnedsättning. Du som deltagare i kursen kan inom fördjupningsuppgiftens ram ansöka om bidrag för ett 
genomföra ett utvecklingsprojekt.

https://www.spsm.se/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/
https://www.spsm.se/stod/bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/utvecklingsprojekt-kopplade-till-kurs-inom-vuxenutbildningen/


SPSM

Studiepaket Vuxen

Studiepaket Vuxen ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med 

funktionsnedsättning”,

Studiepaketet består av 6 delar: 

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning

https://www.spsm.se/studiepaket-vuxen/introduktion/


SPSM

Studiepaket och stödmaterial

Studiepaket: Språkstörning 

Särskilt stöd till nyanlända elever

Stödmaterial elevhälsa

Stödmaterial hörselnedsättning 

Tillgänglighetsmodellen

Delaktighet – ett arbetssätt i skolan

Stödmaterial matematiksvårigheter

Studiepaket AKK

Studiepaket NPF

https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/
https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/
https://www.spsm.se/stodmaterial-horselnedsattning/introduktion/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
https://webbutiken.spsm.se/delaktighet-ett-arbetssatt-i-skolan/
https://www.spsm.se/stodmaterial-matematiksvarigheter/valkommen-till-stodmaterial-matematiksvarigheter/
https://www.spsm.se/studiepaket-akk/
https://www.spsm.se/studiepaket-npf/


SPSM

Bidrag vid vissa studier
Utbildningsanordnare kan söka bidrag för elever som deltar i studier inom kommunal 

vuxenutbildning som särskild utbildning. 

Vem kan få bidrag?

Elever över 18 år som inte har annan ersättning.

Bidraget

• är 98 kronor per timme för de timmar som eleven deltar i studier, det vill säga i undervisning eller på 

praktikplats

• är som högst 9 700 kronor per månad

• får den som studerar en gång per månad under studietiden. 

Ansökan skickar utbildningsanordnaren in en gång per termin.

Redovisning av timmar skickar utbildningsanordnaren in en gång i månaden.



SPSM

Begränsningar i bidraget
• Den sökande har inte rätt till bidrag om han eller hon under samma tid får studiestöd, 

aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser.

• Den som söker bidrag får inte ha hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

• Bidraget omfattar inte raster eller studier hemma. Bidraget gäller inte vid lov eller annan 

frånvaro från undervisningen.

• Vid studier på minst halvtid kan eleven få behålla bidraget vid sjukdom eller vård av barn 

i högst sju dagar. 

Mer information finns på SPSM:S webbplats:

https://www.spsm.se/stod/bidrag/privatpersoner/bidrag-for-sarskild-utbildning-vuxna/

https://www.spsm.se/stod/bidrag/privatpersoner/bidrag-for-sarskild-utbildning-vuxna/


SPSM

Vänta inte – använd oss! 

www.spsm.se

Telefon 010 473 50 00

Texttelefon 010 473 68 00

När du vill ha regelbunden information 

• Följ oss i sociala medier. 

• Prenumerera på nyhetsbrev och vår tidning 

Lika värde. 

• www.spsm.se/foljoss
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Paus 
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Erfarenhetsutbyte

Validering

Har ni validerat elever inom komvux som 

särskild utbildning?

Hur informerar ni den här målgruppen om 

möjligheten till validering? 

Prövning

Har ni prövat elever inom komvux som 

särskild utbildning?

Hur informerar ni den här målgruppen om 

möjligheten till prövning? 

Yrkespaket

Använder ni er av de nationella 

yrkespaketen?

Hur informerar ni den här målgruppen om 

möjligheten att läsa en sammanhållen 

yrkesutbildning? 

Hur arbetar ni med arbetsgivare för att 

sprida information om utbildningen?

Andra framgångsfaktorer och utmaningar?

Andra erfarenheter eller frågor ni vill 

diskutera?
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Vad kom ni fram till i grupperna?
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Frågor?
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Användbara länkar

• Läs mer om extra anpassningar inom 

vuxenutbildningen

• APL

• Ta emot en yrkeseslev - det kan vara 

din framtida medarbetare

• Fråga Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/planera-for-individanpassning-och-extra-anpassningar-inom-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/elevens-tid-pa-apl
https://www.skolverket.se/publikationer?id=10295
https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-oss
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Utvärdering

• Utvärdering seminarier Mötesplats Vux 2022 

(skolverket.se)

https://enkat.skolverket.se/Survey/1085


Tack för idag!
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