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Punkt 5.5 Sanktioner/viten 

 

Punkt 5.5 Sanktioner/viten 

• Inte följer rutiner enligt avtal som tillhandahålls av 

Vux Norrort gällande avauktorisation, uppsägning av 

avtal i förtid samt vid byte av lokal har kommunerna i 

sådana fall rätt att utkräva vite om 10 000 kr. 

Bilaga – Auktorisationsvillkor 

Punkt 12.2 Personal – Lärare 

• CV 

Punkt 12.2 Personal – Lärare 

• CV (endast för yrkeslärare utan yrkeslärarexamen) 

• Kompetensutvecklingsplan (endast för yrkeslärare 
utan yrkeslärarexamen) 
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Bilaga – Kravspecifikation 

Punkt 2.2.2 Personal – Studie- och yrkesvägledare 

UBA ska i upphandlingssystemet redovisa CV, 

examensbevis samt anställningsavtal för studie- och 

yrkesvägledare enligt ovan 

Punkt 2.2.2 Personal – Studie- och yrkesvägledare 

UBA ska i upphandlingssystemet redovisa 

examensbevis samt anställningsavtal för studie- och 

yrkesvägledare enligt ovan 

 

Punkt 2.2.3 Personal – Specialpedagog 

 

UBA ska i upphandlingssystemet redovisa CV, 

examensbevis samt anställningsavtal för 

specialpedagog enligt ovan 

Punkt 2.2.3 Personal – Specialpedagog 

UBA ska i upphandlingssystemet redovisa 

examensbevis samt anställningsavtal för 

specialpedagog enligt ovan 

Punkt 3.2 Fjärrundervisning Punkt 3.1.1. Fjärrundervisning 

 

Punkt 3.2 Fjärrundervisning 

25 % av kursernas undervisningstid får bedrivas som 

fjärrundervisning. 

 

 

 

Punkt 3.1.1. Fjärrundervisning 

25 % av kursernas undervisningstid får bedrivas som 

fjärrundervisning. Fjärrundervisning kan erbjudas 

inom grundläggande vuxenutbildning, 

högskoleförberedande utbildning samt gymnasial 

yrkesutbildning. Fjärrundervisning kan ej erbjudas 

inom kombinationsutbildningar eller inom svenska 

för invandrare (SFI). 

Punkt 3.5 Utbildningsområde: Vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi) 

 

Punkt 3.4 Utbildningsområde: Vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi) 

• 5 timmar per vecka om eleven studerar heltid helger. 

Punkt 3.5 Utbildningsområde: Vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi) 

 

Punkt 3.4 Utbildningsområde: Vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi) 

Helger regleras av UBA  

Distansutbildning kan ej erbjudas för studieväg 1 a-d 

eller 2 b 
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Punkt 3.6 Utbildningsområde HF Gymnasial 

vuxenutbildning 

• 75 % av kursens verksamhetspoäng eller minst 15 

undervisningstimmar per vecka för kurser i 

matematik 1-3, svenska som andraspråk 1-3, engelska 

5-7 och orienteringskurser (ej för yrkessvenska där 

det ska vara 100 %). 

Punkt 3.5 Utbildningsområde högskoleförberedande 

(HF) Gymnasial vuxenutbildning 

• 75 % av kursens verksamhetspoäng eller minst 15 

undervisningstimmar per vecka för kurser i 

matematik 1-3, svenska 1-3, svenska som andraspråk 

1-3, engelska 5-7 och orienteringskurser (ej för 

yrkessvenska där det ska vara 100 %). 

Punkt 3.7 Utbildningsområde: Gymnasial 

yrkesutbildning 

 

Punkt 3.6 Utbildningsområde: Gymnasial 

yrkesutbildning 

• Eleverna ska ges undervisning 23h/vecka. Under 

dessa 23h ska undervisningen ledas av yrkeslärare 

eller SFI-lärare/lärare i svenska som andraspråk. Av 

dessa 23h/veckan ska samundervisning av språk- och 

yrkeslärarna genomföras minst 10 h/vecka. Eleverna 

ska genomgående ha minst 15 h/vecka av 

språkundervisning, samundervisning inräknad. 

Punkt 3.7 Utbildningsområde: Gymnasial 

yrkesutbildning 

 

Punkt 3.6 Utbildningsområde: Gymnasial 

yrkesutbildning 

• minst 15% av utbildningen ska utgöras av APL  

 

Punkt 4.1 Generella krav 

UBA ansvarar för att all personal är kontrollerad mot 

belastningsregistret. 

 

Punkt 4.1 Generella krav 

 

 

Punkt 6.7 Handlingsplan 

 

 

Om eleven efter halva kurstiden riskerar att inte nå 

godkänt betyg vid kurstidens slut, ska UBA 

tillsammans med eleven upprätta en handlingsplan 

Punkt 6.7 Handlingsplan 

Om eleven efter halva kurstiden riskerar att inte nå 

godkänt betyg vid kurstidens slut, ska UBA 

tillsammans med eleven upprätta en handlingsplan 

för hur eleven ska nå kursmålen och uppnå ett 

godkänt betyg. UBA:s ansvar gällande upprättande av 

handlingsplan omfattar SFI-studerande, GR-
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för hur eleven ska nå kursmålen och uppnå ett 

godkänt betyg. 

studerande samt elever som läser gymnasiala kurser 

om minst 10 veckor. 

Punkt 7.3 Rapporteringssystem 

2. Anta sfi elever senast 2 veckor efter Kommunernas 

fördelning. 

3. Senast inom fem kalenderdagar från kursstart 

rapportera de elever som ej påbörjat kurs. 

5. Senast 10 kalenderdagar efter kursens slut 

rapportera och låsa betyget. 

6. Tillse och säkerställa att av undervisande lärare 

underskriven betygskatalog, är Kommunerna 

tillhanda senast 14 dagar efter avslutad kurs. 

Kommunerna ska därefter inom fem arbetsdagar 

godkänna betyget i systemet. Betyget är härmed klart 

för utskrift och slutreglering av ersättning till UBA. 

Punkt 7.3 Rapporteringssystem 

2. Anta sfi elever senast 2 veckor (14 kalenderdagar) 

efter Kommunernas fördelning. 

3. Senast inom fem (5) kalenderdagar från kursstart 

rapportera de elever som ej påbörjat kurs. 

5. Senast tio (10) kalenderdagar efter kursens slut 

rapportera och låsa betyget. 

6. Tillse och säkerställa att av undervisande lärare 

underskriven betygskatalog, är Kommunerna 

tillhanda senast fjorton (14) kalenderdagar efter 

avslutad kurs. Kommunerna ska därefter inom fem 

(5) kalenderdagar godkänna betyget i systemet. 

Betyget är härmed klart för utskrift och slutreglering 

av ersättning till UBA. 

Punkt 8. Ansvarsfördelning vid delegerad betygsrätt 

Rektor hos auktoriserade UBA: 

Beslutar och dokumenterar om att omedelbart 

avstänga en elev om det anses nödvändigt (skollagen 

5 kap. 17 och 19§§). Beslutet prövas sedan av 

huvudmannen. 

Punkt 8. Ansvarsfördelning vid delegerad betygsrätt 

Rektor hos auktoriserade UBA: 

Beslutar och dokumenterar om att avstänga en elev 

om det anses nödvändigt i högst 2 veckor (5 kap 18 § 

skollagen). Beslutet informeras sedan till 

huvudmannen.  

 


