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Tidplan



2022

Sista 

ansöknings

dag
Sökbild till 

skolorna

Kurs-

start 

vecka

Kursstart 

datum

7 nov 2021
V49

1 3 jan

12 dec 2021
V2

6 7 feb

16 jan V7 11 14 mars

20 feb V12 16 18 april

27 mars V17 21 23 maj

1 maj V22 26 27 juni

5 jun V27 31 1 aug

10 jul V32 36 5 sept

14 aug V37 41 10 okt

18 sep V42 46 14 nov

2023

Sista 

ansöknings

dag
Sökbild till 

skolorna

Kurs-

start 

vecka

Kursstart 

datum

13 nov 2022*

V50
2 9 jan

18 dec 2022*
V3

7 13 feb

22 jan * V8 12 20 mars

26 feb * V13 17 24 april

2 april* V18 22 29 maj

7 maj* V23 27 3 juli

11 jun* V28 32 7 aug

16 jul* V33 37 11 sept

20 aug* V38 42 16 okt

24 sep* V43 47 20 nov



Inmatning gällande kursstarter under HT-2022

V9 – V12 Inmatning i webbkatalogen, måndag 

den 28 februari till söndag den 27 

mars. Gärna så snart som möjligt. 

Kontakta oss när ni är klara.

V13 – V16 Stängt för korrektur, måndag den 28 

mars till söndag 24 april. Vi kontaktar 

er för eventuella justeringar.

V17 Publika webbkatalogen öppnas för 

sökande (bör öppnas senast torsdag 

den 28 april).



Möjlighet till revidering av utbud för VT-2023

V20 Listor med ert önskade utbud lämnas 

in till er kontaktrektor (senast 16 maj). 

Beslut om ert utbud kommuniceras 

senast 23 maj.

Inmatning gällande kursstarter under VT-2023

V22 – V25 

Inmatning i webbkatalogen, måndag 

den 30 maj till söndag den 26 juni. 

Gärna så snart som möjligt. Kontakta 

oss när ni är klara.

V26 – V37 Stängt för korrektur, måndag den 27 

juni till söndag 18 september. Vi 

kontaktar er för eventuella justeringar.

V38 Publika webbkatalogen öppnas för 

sökande (bör öppnas senast torsdag 

den 22 september).



Vikten av tidplan

• Stora volymer

• Ändringar slår igenom på sökbart utbud – påverkar sökande

• Risk för avpublicering



Förarbete



Förarbete

• Utgå från avtal

• Behörighetsblankett

• Inmatningsmall

• Hur räkna ut att ni lägger ut rätt antal timmar per vecka i schema

• Korrekturläs inmatningsinformation



Uppdaterade manualer 

inför HT-2022



Nyheter 2022

• Vi kommer endast göra stickprov på ert inmatad utbud. Ni ska 

granska hela ert utbud och fylla i filen ”

inmatat utbud” och mejla den till oss.

• Uppdaterat:

–

– ”Riktlinjer för Kombinationsutbildningar’

• Påminnelse: 

– Komvuxarbete yrke

– Förkortningar av sva, sve och sfi ska skrivas med gemener. 

Manualer och lathundar

Checklista för korrektur av 

https://leverantor.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/leverantor-och-utforare/vuxenutbildning/checklista-for-korrektur-av-inmatat-utbud-ht22_skolans-namn-2022-02-18.xlsx
https://leverantor.stockholm/vuxenutbildning/kursinmatning/
https://leverantor.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/leverantor-och-utforare/verksamhetsomraden/vuxenutbildning/riktlinjer-under-utbildning/riktlinjer-kombinationsutbildningar-20211203.pdf


Korrektur



Vanliga fel

• Fel start och slutdatum

• För få timmar utlagda

• Felaktig kursgruppskod

• Felaktig sökkod

• Felaktig benämning på kurspaket

• Felaktig info i rubrik

• Felaktiga förkunskaper

• Felaktig studielängd

Konsekvenser: Fel som inte upptäcks drabbar både skola och elever. 



Genomgång inmatning



Genomgång inmatning

• Nytt kurspaket

• Ny enstaka kurs

• Inför kursstart

• Kursen startar ej

• Kursen är full

• Bekräfta kursgrupper i BER vid kursstart.



Frågor?
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