
 

Instruktioner komvux 1 (3) 

Datum 

2020-05-06 
 

  

 

 
 

 

CSN huvudkontoret 
Postadress 

CSN 
851 82 Sundsvall 
 

Telefon 

060-18 60 00 

Telefax  

060-18 61 93 
 

Webbadress 

www.csn.se 
 

 

 

Skolstängningar kan medföra behov av justerade individuella 
studieplaner och förlängda studietider inom komvux 
Den 17 mars 2020 stängdes alla kommunala vuxenutbildningar för att förhindra 
spridningen av det virus som orsakar covid-19. Majoriteten av de studerande 
har kunnat fortsätta studera vid olika distanslösningar. I vissa fall har 
övergångar till distanslösningar inneburit ett kortare uppehåll i utbildningen. 
Ibland har det inte varit möjligt att fullt ut ersätta ordinarie utbildning med 
distanslösningar. Ibland har det inte alls varit möjligt att ersätta kurser, 
delkurser eller moment med distanslösningar.  Huvudmän och anordnare kan 
därför vilja förlänga utbildningstiden för kurser eller delkurser för att ge de 
studerande möjlighet att slutföra sina studier på ett bra sätt. 

Tillfällig rutin för rapportering av förlängda studieperioder till 
CSN 
När huvudmannen förlänger en kurs kan den studerande drabbas av problem 
med sitt studiestöd från CSN. CSN har därför tagit fram en tillfällig rutin, för att 
minimera de problem som kan drabba de studerande. Rutinen är avstämd med 
systemleverantörer, SCB och Skolverket. Rutinen får användas tills CSN 
meddelar annat. 

Den tillfälliga rutinen ska bara användas i vissa fall  

Den tillfälliga rutinen ska bara användas när huvudmannen eller anordnaren 
behövt förlänga utbildningstiden för en kurs eller delkurs på grund av någon av 
följande anledningar: 

 Skolan har ersatt skolförlagd utbildning med distanslösningar som ett 
led i åtgärderna för att förhindra spridning av coronaviruset, och dessa 
distanslösningar inte fullt ut har fungerat som ersättning. 

 Skolan har inte kunnat erbjuda utbildning eller arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) när skolan har varit stängd för att förhindra spridning av 
coronaviruset. 

Förlängningar ska rapporteras på följande sätt 

Om en kurs eller delkurs förlängs, ska kursens nya och korrekta slutdatum 
rapporteras till CSN.  
 

http://www.csn.se/
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Anordnaren ska uppskatta hur mycket kursen kan anses ha försenats, på grund 
av att distanslösningar inte helt har kunnat fungera som ersättning för 
skolförlagd utbildning. Den uppskattade förseningen översätts till ett antal 
verksamhetspoäng. En försening som bedöms uppgå till en hel veckas 
heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng.  
 

 Den uppskattade omfattningen av förseningen rapporteras för kurser på 
grundläggande nivå till CSN med kursen OK801. För kurser på gymnasial 
nivå används kursen OK802.  

 Kursen OK801/OK802 rapporteras för varje kurs eller delkurs som har 
förlängts (se exempel 1 och 2 nedan). 

 Om flera olika kurser på samma nivå ska förlängas, måste det läggas på 
olika suffix på kurskoden OK801 eller OK802. Ett sätt att namnsätta kan 
vara att använda unika bokstäver ur den förlängda kursens kurskod (se 
exempel 3 nedan). 

 Registrera att den studerande har påbörjat studierna på varje 
OK801/OK802 ni rapporterar. 

Exempel 1 – En kurs som förlängs 
Ett antal moment inom kursen akutsjukvård (SJUAK0) 200 poäng på gymnasial nivå har inte 
kunnat genomföras via distanslösningar. Kursen skulle ursprungligen ha pågått under tio veckor, 
200309–200515. Anordnaren bedömer att hälften av kursmomenten inte har kunnat 
genomföras. Huvudmannen beslutar därför att förlänga kursen med fem veckor.  
 
För kursen akutsjukvård (SJUAK0) 200 poäng rapporteras en ny studietid, 15 veckor, 200309–
200619. Därutöver rapporteras kursen OK802 (gymnasial nivå) med 100 poäng. Studietiden 
anges till samma tid som för kursen i akutsjukvård (200309–200619). 

Exempel 2 – Flera förlängda kurser som läses på flera nivåer 
Ett antal moment inom kursen akutsjukvård (SJUAK0) 200 poäng på gymnasial nivå har inte 
kunnat genomföras via distanslösningar. Kursen skulle ursprungligen ha pågått under tio veckor, 
200309–200515. Anordnaren bedömer att hälften av kursmomenten inte har kunnat 
genomföras. Huvudmannen beslutar därför att förlänga kursen med fem veckor. Den 
studerande läser parallellt kursen svenska (GRNSVED) 200 poäng på grundläggande nivå. Kursen 
i svenska skulle pågått under 20 veckor på deltid, 200113–200529. Anordnaren bedömer att en 
fjärdedel av kursmomenten inte har kunnat genomföras. Huvudmannen beslutar att förlänga 
utbildningen med 5 veckor. 
 

 För kursen akutsjukvård (SJUAK0) 200 poäng rapporteras en ny studietid, 15 veckor, 
200309–200619. Därutöver rapporteras kursen OK802 (gymnasial nivå) med 100 
poäng. Studietiden anges till samma tid som för kursen i akutsjukvård (200309–
200619). 

 För kursen svenska (GRNSVED) 200 poäng rapporteras en ny studietid, 25 veckor, 
200113–200703. Därutöver rapporteras kursen OK801 (grundläggande nivå) med 100 
poäng. Studietiden anges till samma tid som för kursen i svenska (200113-200703). 
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Exempel 3 – Flera förlängda kurser på samma nivå 
Ett antal moment inom kursen akutsjukvård (SJUAK0) 200 poäng på gymnasial nivå har inte 
kunnat genomföras via distanslösningar. Kursen skulle ursprungligen ha pågått under tio veckor, 
200309–200515. Anordnaren bedömer att hälften av kursmomenten inte har kunnat 
genomföras. Huvudmannen beslutar därför att förlänga kursen med fem veckor. Den 
studerande läser också på gymnasial nivå kursen barn- och ungdomssjukvård (SJUBAR) 200 
poäng som skulle pågått under 20 veckor på deltid, 200113–200529. Här har anordnaren inte 
kunnat ställa om till distansundervisning direkt utan det blev ett uppehåll i utbildningen på två 
veckor. Huvudmannen beslutar att förlänga utbildningen med två veckor.  
 
För att kunna hantera rapportering av förlängningar på flera kurser måste det läggas på olika 
suffix på kurskoden OK802. Ett sätt att namnsätta kan vara att använda unika bokstäver ur den 
förlängda kursens kurskod. 

 För kursen akutsjukvård (SJUAK0) 200 poäng rapporteras en ny studietid, 15 veckor, 
200309–200619. Därutöver rapporteras kursen OK802SJ (gymnasial nivå) med 100 
poäng. Studietiden anges till samma tid som för kursen i akutsjukvård (200309–
200619).  

 För kursen barn- och ungdomssjukvård (SJUBAR) rapporteras en ny studietid 200113–
200612. Dessutom rapporteras kursen OK802SB med 20 poäng (2 veckor på 50 % av 
heltid) på samma tid som för kursen i barn- och ungdomssjukvård (200113-200612). 

Studerande som vill ha studiemedel även för förlängningsperioden, måste 
ansöka om det hos CSN 

För att de studerande ska kunna få studiemedel för hela den längre perioden 
krävs två saker. 

1. Huvudmannen måste rapportera att studier pågår under en längre 
period. 

2. Den studerande måste ändra sin ansökan och ansöka om studiemedel 
för den längre perioden. När den studerande ändrar sin ansökan ska hen 
skriva det antal poäng hen läser plus de poäng som kommer att 
rapporteras som OK-kurser (OK801/OK802).   


