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Tillfällig rutin i BER för rapportering av förlängda studietider till CSN 

När anordnare 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 när anordnaren behövt förlänga utbildningstiden för en kurs 

eller delkurs på grund av någon av följande anledningar:  

1. 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.  

2. Skolan har inte kunnat erbjuda utbildning eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) när skolan 

har varit stängd för att förhindra spridning av coronaviruset.  

 

Förlängningar ska registreras på följande sätt i BER:  

När en kurs eller delkurs förlängs så ska det enligt rutin skapas en ny kursgrupp med förlängd 

studietid. Utöver den förlängda kursen så ska det även läggas upp en OK801/OK802-kurs på eleven 

som ska signalera uppskattad omfattning av förseningen till CSN. Obs! Glöm inte att studieaktivera 

båda kurserna. 

OK801 för grundläggande kurser 

OK802 för gymnasiala kurser 

Vuxenutbildningscentrum kommer skapa unika OK801/OK802-kurskoder med del av den förlängda 

kursens kurskod som suffix. 

Berör förlängningen enskild elev skapar anordnaren en ny undervisningsgrupp med förlängd 

studietid tillsammans med en OK801/OK802-kurs. Berör förlängningen en hel undervisningsgrupp så 

förlänger man tom-datumet på undervisningsgruppen och lägger in samtliga kursdeltagare i 

tillhörande OK801/802-kurs. Obs! När man kopplar en OK801/802-kurs till en elev måste man även 

räkna ut och ange hur mycket förseningen motsvarar i poäng. För mer information se bifogad 

instruktion från CSN. 

Mall på hur en tilläggskurs till CSN i Akutsjukvård ska se ut i BER:  

Gruppnamn: XX203OK802AKU0xxxxxOK 

Kurskod: OK802AKU0 

 

Observera att ni ”märker” gruppnamnet på tilläggskursen med ”OK” på slutet för att 

Vuxenutbildningscentrum ska kunna filtrera fram OK801/802-kurserna och ta bort elevkostnaderna 

per individ.  

Om en specifik OK801/OK802-kurskod saknas i BER så kan anordnaren mejla vilken kurs som 

förlängningen gäller till Vuxenutbildningscentrum via: support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se  

När en OK801/802-kurskod är skapad i BER så är den tillgänglig för samtliga anordnare. 
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