Gulmarkerat = föreslagna tillkommande ändringar
Gråmarkerat/överstruket = föreslås strykas

Gällande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Bilaga 3 Områdesspecifika krav

Bilaga 3 Områdesspecifika krav

1.0 UTBILDNINGSOMRÅDE 1A OCH 1B:
SVENSKA FÖR INVANDRARE KLASSRUMSBASERAD UNDERVISNING OCH
DISTANSBASERAD UNDERVISNING

1.0 UTBILDNINGSOMRÅDE 1A OCH 1B:
SVENSKA FÖR INVANDRARE KLASSRUMSBASERAD UNDERVISNING OCH
DISTANSBASERAD UNDERVISNING

Undervisningen på dag och heltid ska bedrivas enligt
följande:

Undervisningen på dag och heltid ska bedrivas enligt
följande:




på förmiddag kl 8.30-12 inklusive 30 minuter
rast.
på eftermiddag kl 13-16.30 inklusive 30 minuter
rast




på förmiddag kl 8.30-12 inklusive 30 minuter
rast.
på eftermiddag kl 13-16.30 inklusive 30 minuter
rast

Leverantören ges möjligheten att bedriva en mer
undervisningsintensiv utbildning efter beviljande från
den kommun som eleven tillhör.

Leverantören ges möjligheten att bedriva en mer
undervisningsintensiv utbildning efter beviljande från
den kommun som eleven tillhör.

Undervisning på kvällstid ska bedrivas mellan kl 18-21
enligt följande:

Undervisning på kvällstid ska bedrivas mellan kl 18-21
enligt följande:




två gånger i veckan och 3 timmar per tillfälle för
halvtidsstudier (50 %)
tre gånger i veckan och 3 timmar per tillfälle för
deltidsstudier (75 %)




två gånger i veckan och 3 timmar per tillfälle för
halvtidsstudier (50 %)
tre gånger i veckan och 3 timmar per tillfälle för
deltidsstudier (75 %)

Undervisning på helger kan erbjudas och organiseras i
samråd mellan Leverantören och den kommun som
tecknat avtal med Leverantören.

Undervisning på helger kan erbjudas och organiseras i
samråd mellan Leverantören och den kommun som
tecknat avtal med Leverantören.

Uppdragsgivaren förutsätter att Leverantören utöver
denna ordinarie undervisningstid erbjuder elever
ytterligare undervisningstid som stöd för elever som har
svårighet att tillägna sig kursinnehållet inom den
ordinarie undervisningstiden.

Uppdragsgivaren förutsätter att Leverantören utöver
denna ordinarie undervisningstid erbjuder elever
ytterligare undervisningstid som stöd för elever som har
svårighet att tillägna sig kursinnehållet inom den
ordinarie undervisningstiden.

De kurser som Leverantören ska tillhandahålla framgår
av Bilaga 3. I denna Bilaga kan Leverantören även ange
ifall kursen kan ges som distansutbildning.

De kurser som Leverantören ska tillhandahålla framgår
av Bilaga 3. I denna Bilaga kan Leverantören även ange
ifall kursen kan ges som distansutbildning.

Regler för distansstudier (kan endast auktoriseras för
studieväg 2 D och studieväg 3 C och 3 D).

Regler för distansstudier (kan endast auktoriseras för
studieväg 2 D och studieväg 3 C och 3 D).

Antalet ordinarie lärarledda timmar för kurser som
bedrivs för undervisningsformen distans ska vara 6
lärarledda undervisningstimmar per vecka och gäller
studievägar studievägar 2D, 3C och 3D. Observera att
eleven kan bli klar med kursen tidigare än utlagd tid.
Uppstart i lokal kan förekomma då genomgång av
kursförutsättningarna görs. Leverantör kan erbjuda
distanseleven att delta i klassrumsbaserad undervisning
som komplement till distansundervisningen, men det får
inte vara ett krav från Leverantörens sida att eleven
behöver göra detta för att klara kurskraven.

Uppstart i lokal kan förekomma då genomgång av
kursförutsättningarna görs. Leverantör kan erbjuda
distanseleven att delta i klassrumsbaserad undervisning
som komplement till distansundervisningen, men det får
inte vara ett krav från Leverantörens sida att eleven
behöver göra detta för att klara kurskraven.
Leverantören erbjuder distanseleven lärarledd tid.

Följande krav ska uppfyllas:
Följande krav ska uppfyllas:



Eleven ska genom lärplattformen kunna välja
olika uppgifter inom samma
undervisningsmoment.
Eleven ska ges möjlighet att kontakta läraren per
telefon på av Leverantörens anvisade tider.



Eleven ska erbjudas flera olika sätt att inhämta
kunskap, exempelvis genom film, inspelade
lektioner, talböcker i de fall det finns att tillgå
etc.



Nationellt prov ska ske i lokaler hos
Leverantören
Undantag för att genomföra nationellt prov i
lokal som Leverantören anvisar, kan göras för
elev som vistas utomlands. Provet kan då
genomföras på svensk skola eller svensk
beskickning. Eleven ansvarar för att upprätta
nödvändiga kontakter med skolan eller
beskickningen inklusive ett åtagande om att
genomföra provet enligt Leverantörens
anvisningar.
Lärplattformen ska innehålla funktioner som gör
att all skriftlig kommunikation mellan elev och
lärare dokumenteras och kan följas upp.
Lärplattformen ska innehålla forum där elever
kan ha kontakt med andra elever.


















Eleven ska genom lärplattformen kunna välja
olika uppgifter inom samma
undervisningsmoment.
Eleven ska ges möjlighet att kontakta läraren per
telefon eller komma till skolan för handledning
och/eller erhålla individuell feedback på av
Leverantörens anvisade tider.
Eleven ska erbjudas flera olika sätt att inhämta
kunskap, exempelvis genom film, inspelade
lektioner, talböcker i de fall det finns att tillgå.
Nationellt prov ska ske i lokaler hos
Leverantören
Undantag för att genomföra nationellt prov i
lokal som Leverantören anvisar, kan göras för
elev som vistas utomlands. Provet kan då
genomföras på svensk skola eller svensk
beskickning. Eleven ansvarar för att upprätta
nödvändiga kontakter med skolan eller
beskickningen inklusive ett åtagande om att
genomföra provet enligt Leverantörens
anvisningar.
Lärplattformen ska innehålla funktioner som gör
att all skriftlig kommunikation mellan elev och
lärare dokumenteras och kan följas upp.
Lärplattformen ska innehålla forum där elever
kan ha kontakt med andra elever.
Studiematerialet i plattformen skall vara anpassat
efter elevens studietakt.






Studiematerialet i plattformen skall vara anpassat
efter elevens studietakt.
Lärplattformen ska innehålla funktioner som gör
att lärare kan kommunicera med hela gruppen
och/eller enskilt med varje elev.
Lärplattformen ska innehålla funktioner som gör
att varje elev som antas till distansstudier ska
kontaktas i inledningen av kursen.
Leverantören ska ha rutiner som säkerställer att
den som påbörjar distansundervisningen är
identisk med den som genomgår
distansundervisningen.

2.0 UTBILDNINGSOMRÅDE 2A: GYMNASIAL
VUXENUTBILDNING, KURSER INOM
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAMOMRÅDEN, KLASSRUMSBASERAD
UNDERVISNING
Antalet ordinarie lärarledda timmar för kurser som
bedrivs för undervisningsformen klassrum på dagtid ska
motsvara:




minst 75 procent av kursens verksamhetspoäng
för kurser i matematik 1-3, svenska som
andraspråk 1-3, engelska 1-3 och för
orienteringskurser (ej för yrkessvenska där det
ska vara 100%)
minst 55 procent av kursens verksamhetspoäng
för övriga kurser.

3.0 UTBILDNINGSOMRÅDE 2B: GYMNASIAL
VUXENUTBILDNING, KURSER INOM
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAMOMRÅDEN SAMT
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN,
DISTANSBASERAD UNDERVISNING







Lärplattformen ska innehålla funktioner som gör
att lärare kan kommunicera med hela gruppen
och/eller enskilt med varje elev.
Lärplattformen ska innehålla funktioner som gör
att varje elev som antas till distansstudier ska
kontaktas i inledningen av kursen.
Leverantören ska ha rutiner som säkerställer att
den som påbörjar distansundervisningen är
identisk med den som genomgår
distansundervisningen.
Det digitala materialet ska innehålla läs, skriv,
hör, grammatik, uttals- och inspelningsuppgifter.

2.0 UTBILDNINGSOMRÅDE 2A: GYMNASIAL
VUXENUTBILDNING, KURSER INOM
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAMOMRÅDEN, KLASSRUMSBASERAD
UNDERVISNING
Antalet ordinarie lärarledda timmar för kurser som
bedrivs för undervisningsformen klassrum på dagtid ska
motsvara:




minst 75 procent av kursens verksamhetspoäng
för kurser i matematik 1-3, svenska som
andraspråk 1-3, engelska 1-3 och för
orienteringskurser (ej för yrkessvenska där det
ska vara 100%)
minst 55 procent av kursens verksamhetspoäng
för övriga kurser.

3.0 UTBILDNINGSOMRÅDE 2B: GYMNASIAL
VUXENUTBILDNING, KURSER INOM
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAMOMRÅDEN SAMT
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN,
DISTANSBASERAD UNDERVISNING
Kurser på 5 veckor får ej erbjudas inom matematik.
4.0 UTBILDNINGSOMRÅDE 3A: GYMNASIAL
YRKESUTBILDNING, KLASSRUMSBASERAD
UTBILDNING

4.0 UTBILDNINGSOMRÅDE 3A: GYMNASIAL
YRKESUTBILDNING, KLASSRUMSBASERAD
UTBILDNING
Antalet ordinarie lärarledda timmar för kurser som
bedrivs för undervisningsformen klassrum på dagtid ska
motsvara:
 Minst 75 procent av kursens verksamhetspoäng
för orienteringskurser (ej för yrkessvenska där
det ska vara 100 %)
 16 timmar per vecka lärarledd undervisningstid
om eleven studerar på heltid.

Antalet ordinarie lärarledda timmar för kurser som
bedrivs för undervisningsformen klassrum på dagtid ska
motsvara:



Minst 75 procent av kursens verksamhetspoäng
för orienteringskurser (ej för yrkessvenska där
det ska vara 100 %)
16 11 timmar per vecka lärarledd
undervisningstid om eleven studerar på heltid.

Bilaga 4.6 Ersättning

Bilaga 4.6 Ersättning

VILLKOR FÖR ERSÄTTNING – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Vid betyget F åligger det Leverantören att inom 30
dagar från kursavslut genomföra en pedagogisk analys
av resultatet på individ och gruppnivå. I analysen ska
tydligt framgå hur Leverantören arbetat för att stödja
eleven/eleverna att nå sina mål i studierna. Detta
underlag ska vid förfrågan, utan dröjsmål, delges
Uppdragsgivaren. Leverantören ska på begäran av
Kommunen kunna visa att betygsättningen
överensstämmer med elevens uppnådda kunskapsnivå
enligt betygsunderlaget.

VILLKOR FÖR ERSÄTTNING – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Vid betyget F åligger det Leverantören att inom 30
dagar från kursavslut genomföra en pedagogisk analys
av resultatet på individ och gruppnivå. I analysen ska
tydligt framgå hur Leverantören arbetat för att stödja
eleven/eleverna att nå sina mål i studierna. Detta
underlag ska vid förfrågan, utan dröjsmål, delges
Uppdragsgivaren. Leverantören ska på begäran av
Kommunen kunna visa att betygsättningen
överensstämmer med elevens uppnådda kunskapsnivå
enligt betygsunderlaget.

