4 kap. 15 §, förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Gymnasieexamen
15 § Gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som
har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav
godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
sv: 300p
en: 200p
ma: 100p
gymnasiearbetet: 100p
___________________
700p
Matematikkurser
utöver 1 b eller 1 c
– se bilaga 3.
Matematik
motsvarande
programmen:
ES och HU: 0
EK och SA: 100p
NA och TE: 200p

Med övervägande del
avses mer än hälften av
poängen av de övriga
betygen.
Hur många poäng det är
kan se olika ut från elev till
elev, beroende på hur
många poäng eleven har i
hi, sa, re, na, bi, fy, ke, ma
ovan.

1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6,
3. matematik kursen 1 b eller 1 c*, och
4. gymnasiearbetet.
En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även, utöver
det som framgår av första stycket 1-4, innefatta betyg på en eller flera
kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap
samt i förekommande fall matematik i den omfattning som framgår av
bilaga 3 till skollagen (2010:800) när det gäller det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen
huvudsakligen motsvarar.
Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi,
fysik och kemi.
Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del
vara satta på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella
högskoleförberedande program i gymnasieskolan.
Förordning (2012:107).

Vilka kurser som ingår i de
övriga betygen blir en
vägledningsfråga för
vuxenutbildningen lokalt.

* Om en eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, dvs. 1a, (1 b eller 1 c) får rektorn besluta
att detta betyg ska ersätta det betyg i matematik som avses i uppräkningen i 15 § första stycket punkt 3 ovan (1 b eller 1 c).
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