Arbetsgång/Checklista vid ansökan om ”Dispens från ålderskrav för studier på Vuxenutbildning i
Jönköpings kommun”.

Att söka dispens från ålderskrav kan vara aktuellt för ungdom som är för ung för att vara
behörig till den kommunala vuxenutbildningen om det finns särskilda skäl med hänsyn till den
sökandes personliga förhållanden. ((20 kap. 20§ skollagen (2010:800) och 3 kap. 2§
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning)).
1. Den som möter ungdomen förklarar att dispens kommer behövas.
-

Ungdom som inte går i gymnasieskolan: Hänvisas till kommunala aktivitetsansvaret för
fortsatt vägledning (se punkt 2-4). Visitkort ska finnas på VLC, KAA ansvarar för detta.

-

Ungdom som går i gymnasieskolan: Hänvisas till Studie- & yrkesvägledare på
respektive gymnasieskola för fortsatt vägledning (se punkt 2-4).

2. KAA/gymnasieskolan ger fortsatt vägledning och utreder om det finns möjlighet att
fortsätta/börja på nytt på gymnasiet, samt hjälper ungdomen till ett väl underbyggt val.
Om frågor om vuxenutbildning uppkommer där man inte kan hitta svar på
intranät/hemsida kan man rådfråga vuxenutbildningen i enskilt ärende.
3. KAA/gymnasieskolan hjälper ungdom med att förbereda ansökan om dispens från
ålderskravet i samråd med Centralt placerad SYV. Till ansökningsblanketten bifogas ett
brev - särskilda skäl som beskriver varför ungdom bör gå på vuxenutbildning och inte
på ungdomsgymnasiet. Hur man bedömer att ungdom anses kunna tillgodogöra sig
studierna på vuxennivå samt mål med utbildningen. Bifoga tidigare betyg.
4. I samband med ansökan om dispens bokas ett flerpartsamtal på vägledningscentrum
med för respektive vuxenutbildning ansvarig SYV, ungdom och KAA/Gymnasieskolan.
Om ungdom vid flerpartsamtalet önskar gå vidare med sin ansökan fylls
kurser/omfattning i. Dispensansökan skickas till Centralt placerad SYV som ansvarar
för att ansökningsblanketten diarieförs av Utbildningsförvaltningen.
5. Beslut om möjlighet till dispens från ålderskrav tas av Centralt placerad SYV OBS!
Godkänd dispens från ålderkravet innebär inte att eleven är garanterad en plats på
vuxenutbildning (se punkt 7). Ett original på beslutet skickas till diariet UAN av
Centralt placerad SYV som även ansvarar för att meddela ekonomienheten på
utbildningsförvaltningen. Vid avslag skickar Centralt placerad SYV beslutet till
ungdom i original. Vid godkänt beslut om dispens avvaktas antagningsbesked från
vuxenutbildningen (se punkt 8).
6. En kopia på beslut om dispens från ålderskravet samt en kopia av ansökan om dispens
från ålderkrav (med bilagor: brev och betyg) skickas till ansvarig SYV på
vuxenutbildningen.
7. Vuxenutbildningschef fattar beslut om ev. antagning.
8. Vuxenutbildningen meddelar antagningsbesked till ungdom samt till Centralt placerad
SYV som skickar original på godkänt dispensbeslut till ungdom. Om ungdom inte blivit

antagen till vuxenutbildningen och inte längre går i gymnasiet signalerar Centralt
placerad SYV till KAA som tar kontakt för fortsatt vägledning.

