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 Flex-grupper inom avtalsområde 1A och 2A 

Utgångspunkt vid upphandlingen 
En utgångspunkt i upphandlingen är att fler elever ska klara 
utbildningen med godkända betyg. Ett tillvägagångssätt för att 
uppnå detta är för staden att skapa tydlighet kring förväntningar, 
kontinuitet i studier och effektivt utnyttjande av undervisningen. I 
syfte att åstadkomma detta introducerar staden tre olika 
studiegrupper inom sfi: ordinarie studiegrupp, sammanhållen 
studiegrupp och flexgrupp, se bilagan till förfrågningsunderlaget: 
Definitioner och begrepp kopplat till tjänsten där de tre grupperna 
och undervisning finns definierade.  

Här nedan följer frågor och svar som inkommit i olika former 
om hur kravet om flexgrupp ska tillämpas inom avtalsområde 
1A och 2A. 

1. Vilka får läsa flex?
Svar: Elever inskrivna på avtalsområde 1A eller 2A och som 
inte kan studera i en ordinarie studiegrupp.

2. Hur mycket får skolan blanda nationella kurskoder i en 
flexgrupp?
Svar: Alla kurskoder inom avtalsområdet får delta vid 
samma undervisningspass om skolan så tycker är bäst.

3. Måste skolan ha flex på varje enhet?
Svar: Ja. Inom 2A behöver skolan presentera ett tänkt 
schema till Vuxenutbildningscentrum då vi statistiskt sett att 
många elever inte utnyttjar undervisningstiden utan har 
frånvaro motsvarande 40 procent eller mer.
Inom 1A behöver inte skolan lämna ett tänkt schema men 
måste vara beredd att göra individuella överenskommelser 
med de fåtal elever som behöver läsa flex.

4. Måste flexgrupp finnas kvällstid?
Svar: Nej, men det kan vara möjligt. Det finns dock inte 
någon extra kvällsersättning för flexgrupp.

5. Om skolan inte har elever som behöver flexgrupp måste 
den då schemaläggas?
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Svar: Nej, men skolan måste vara beredd på att göra 
individuella överenskommelser med de elever som kan 
tänkas tillkomma. 

6. Blir elever aviserade till en flex-grupp?
Svar: Nej, men Vuxenutbildningscentrum kan göra en
notering om att eleven sannolikt behöver flex. Under
introduktionen kommer skolan och eleven överens om
vilken studiegrupp som eleven behöver.

7. Ska en elev som ska läsa i flexgrupp också ha
introduktion?
Svar: Ja, alla nya elever på skolan ska få ta del av
introduktion.

8. Hur ska ett flex-schema se ut?
Svar: Hur flexgruppen organiseras bestämmer skolan utifrån
elevernas behov och utifrån syftet med flexgrupp. Det kan
exempelvis vara bokningsbara undervisningstillfällen,
schemalagda eller ”drop-in”. Det centrala är att i flexen är
det till skillnad från ordinarie och sammanhållen
studiegrupp endast elevens individuella studieplanering som
är i fokus och varje undervisningstillfälle kan anses
”isolerat” från föregående och efterkommande.

9. Hur mycket undervisningstid ska en elev ha som minst i en
flexgrupp eller som mest? Hur mycket närvaro/frånvaro i
ordinarie studiegrupp innan flex blir aktuellt?
Svar: Det finns i dagsläget inte några definitiva gränser, det
centrala är att utgå från syftet om effektivt utnyttjande av
undervisningen för vilket flex är ett alternativ för det. Staden
uppskattar att en ”normal” flexgrupps-elev kanske deltar 5-
10 timmar per vecka, men flex kan t.ex. för elever som har
mycket oregelbundna arbetstider under en enskild vecka
uppgå till 15-18 timmars undervisning. Men om en elev kan
följa undervisningen till 70 % av tiden bör eleven
företrädesvis motiveras att delta i ordinarie grupp än att
övergå till flex. Viktigt att skolan gör en bedömning i varje
enskilt fall och beslutet inte är statiskt över tid.

10. Finns det alternativ till flexgrupp?
Svar: Ja, det viktiga är att utgå från syftet med effektivt
utnyttjande av undervisningen. Skolan har flera olika
möjligheter att nå detta beroende på vad som bedöms bäst
utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar
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såsom motiverande samtal inom arbetet för hög närvaro, att 
eleven bedöms tillägna sig kunskaperna trots viss frånvaro, 
byta studietid till kvällstid, temporär distans eller att göra ett 
planerat avbrott och senare återuppta studierna när 
förutsättningarna för studier är mer gynnsamma. 
 

11. Vad gäller för flex under coronatider? 
Svar: Syftet om effektivt utnyttjande av undervisningstiden 
kvarstår även under coronapandemin så om eleven inte kan 
följa sin ordinarie grupps upplägg så kan flex vara ett 
alternativ. Undervisningen i flexgruppen utgörs då av 
klassrumsundervisning eller fjärrundervisning.  
 

12. Kan skolan få betalt för uppgifter som eleverna i 
flexgruppen gör utanför undervisningen/lektionerna? 
Svar: Nej, flexgruppen ersätts för undervisningstiden som 
eleven närvarar på. 
 

13. Kan en elev vara inskriven i ordinarie studiegrupp och 
flexgrupp samtidigt? 
Svar: Nej. 
 

14. Kan en elev läsa i flexgrupp på extra tilldelad tid? 
Svar: Nej. 
 

15. Är det frivilligt för eleven att gå i en flexgrupp eller kan 
skolan tvinga elever att gå i en flexgrupp? 
Svar: All vuxenutbildning är frivillig men som elev måste 
man ha förutsättningar för studier. Om en elev inte kan 
tillgodogöra sig undervisningen i ordinarie grupp p.g.a. 
frånvaro och skolan erbjuder lösningar såsom motiverande 
samtal, byte av studietid eller flexgrupp och eleven varken 
förbättrar sin närvaro eller tackar ja till alternativa lösningar 
kan skolan kontakta huvudman för att skriva ut eleven m.a.a. 
bristande förutsättningar. Om en elev är i slutet av sin 
tilldelade tid kan skolan bestämma sig för att inte efterfråga 
extra tilldelad tid och eleven kommer att avsluta kursen med 
F-betyg.  
 

16. Vem ansvarar och planerar för elevens studier i flexgrupp 
inklusive betygsättning? 
Svar: Den eller de lärare som undervisar eleverna i 
flexgruppen ansvarar för undervisningens planering, 
genomförande och bedömning inklusive betygsättning. 
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17. Kan en elev läsa i flexgrupp flera gånger? 
Svar: Ja, eleven kan under sin kurs ha flera studieperioder i 
såväl ordinarie, sammanhållen och flexgrupp i den mån det 
behövs. Skolan och eleven bestämmer detta. Ett byte till 
eller från flexgrupp måste dock göras vid ett månadsskifte 
för att det ska bli korrekt med ersättningen. På 
https://leverantor.stockholm/vuxenutbildning finner man 
rutinbeskrivning för administrationen i samband med byte 
mellan studiegrupper. 
 

 
 
För frågor om innehållet i detta dokument kontaktas 
vuxenutbildningen@stockholm.se 
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