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Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

Utkom från trycket
den 3 maj 2000

utfärdad den 30 mars 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394) 1
dels att 5 kap. 5 och 6 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 9 §, 5 kap. 3, 4 och 20 §§, 9 kap. 1 och 10 §§, 10 kap. 6 §
samt bilagorna 1, 2 och 3 till förordningen skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 8 § skall lyda ”Utbildning på ett annat språk än svenska”,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 7 kap. 19 §,
8 kap. 1 a § och 10 kap. 2 a §, samt närmast före 7 kap. 19 § och 8 kap. 1 a §
nya rubriker av följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (1999:844) om ändring i nämnda förordning skall införas två nya
punkter, 3 och 4, av följande lydelse.

2 kap.
9 § En kommun eller ett landsting som har fått tillstånd enligt 8 § att anordna en utbildning på ett annat språk än svenska kan också av regeringen
medges att som krav på förkunskaper för utbildningen få ställa upp att den
sökande har vissa kunskaper i språket i fråga.

5 kap.
3 § Om en elev har betyg från språkundervisning i grundskolan skall undervisningen i gymnasieskolan utgå från grundskolans utbildningsnivå. En
elev kan också läsa nya språk i gymnasieskolan.
Undervisning i engelska på grundskolenivå kan erbjudas inom ramen för
ett individuellt program.
4 §2 Franska och tyska skall erbjudas både som språk som utgår från
grundskolans utbildningsnivå och som nytt språk. Spanska skall erbjudas
som nytt språk, men kan också erbjudas som språk som utgår från grundskolans utbildningsnivå. Undervisning i andra språk än svenska, engelska, franska, tyska och spanska skall anordnas om antalet elever som önskar läsa
språket uppgår till minst fem i kommunen.
1
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Förordningen omtryckt 1999:844.
Ändringen innebär bl.a. att första och tredje styckena upphävs.
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20 § En elev som har påtagliga studiesvårigheter i kärnämnena svenska,
svenska som andraspråk, engelska eller matematik har rätt att läsa kurserna i
dessa ämnen i etapper. Omfattningen av en etapp bestäms särskilt för varje
elev.
Rektorn beslutar om etappläsning enligt första stycket.

7 kap.
Utvecklingssamtal
19 § Minst en gång per termin skall rektorn se till att eleven ges en samlad
information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet skall genomföras med den individuella
studieplanen som grund.
I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall
även vårdnadshavarna få sådan information som avses i första stycket.

8 kap.
Åtgärdsprogram
1 a § Rektorn skall se till att ett åtgärdsprogram utarbetas för sådana elever
som
1. på grund av hörsel- eller synskada, rörelsehinder eller andra uttalade
studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen, och
2. på grund av behov av särskilt stöd får specialundervisning inom klassen.
Vid utarbetandet av programmet bör samråd ske med eleven och, om
eleven inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap, elevens vårdnadshavare.

9 kap.
1 § Enligt bestämmelserna i detta kapitel får Örebro kommun i sin gymnasieskola anordna utbildning för
1. döva och hörselskadade från hela landet som är beroende av en teckenspråkig miljö, och
2. hörselskadade från hela landet som trots användningen av tekniska
hjälpmedel och andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i
gymnasieskolan.
Utbildning enligt första stycket 1 skall vända sig även till dem som på
grund av språkstörning behöver insatser av samma slag som döva. När det i
denna förordning talas om döva elever avses även elever som har sådan
språkstörning.
10 § Om antalet platser inte räcker till alla sökande skall vid urvalet, utan
hänsyn till tidigare betyg, de som har störst behov av utbildningen ges företräde.
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10 kap.
2 a § I 5 kap. 28 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om vissa behörighetsvillkor för sökande till Rh-anpassad utbildning. Därutöver gäller att
en sökande skall ha godkända betyg från grundskolan i svenska alternativt
svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.
Om det finns särskilda skäl skall en sökande som saknar betyg i de behörighetsgivande ämnena ändå anses uppfylla behörighetsvillkoren, om han eller hon bedöms i huvudsak kunna tillgodogöra sig utbildningen.
6 § Om en elev på grund av sitt funktionshinder har stora svårigheter att
tillgodogöra sig en viss del av utbildningen får eleven befrias från upp till
hälften av utbildningen i en kurs enligt den reguljära kursplanen, utan att antalet gymnasiepoäng för kursen minskas (utbildning enligt specialinriktad
kursplan).
En elev som följt en specialinriktad kursplan i någon kurs skall i fråga om
denna kurs anses ha genomgått den undervisning och verksamhet som ingår
i ett fullständigt program enligt 5 kap. 21 §.
Av betyget skall det framgå att undervisningen omfattat den specialinriktade kursplanen och vilka moment undervisningen omfattat.
3. Betyg satta inom gymnasieskolan före den 1 juli 2000 får tas med i slutbetyget även för elever som påbörjar en ny utbildning i gymnasieskolan efter
den 1 juli 2000 enligt närmare föreskrifter som meddelas av Statens skolverk.
4. Prövning enligt 7 kap. 14 § får genomföras enligt kursplaner som gäller
den 30 juni 2000. Sådan prövning får längst genomföras t.o.m. den 30 juni
2004.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om utbildning som påbörjats före den 1 juli 2000,
om inte annat föreskrivs i punkterna 2 och 3.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 9 §, 7 kap. 19 § och 8 kap. 1 a § skall tillämpas
på den undervisning som sker efter den 1 juli 2000.
3. Bestämmelserna i 9 kap. 1 och 10 §§ samt 10 kap. 2 a § skall tillämpas
första gången vid intagning till läsåret 2001/2002.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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Nationellt fastställda inriktningar på de nationella programmen samt
gemensamma karaktärsämnen för respektive program
Nationella program

Nationellt fastställda Omfattning i gymnasieinriktningar
poäng för de gemensamma karaktärsämnena

9. Hotell- och
Hotell
restaurangprogrammet Restaurang och
måltidsservice
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Arbetsliv
Datoranvändning
Hotellkunskap
Livsmedelskunskap
Matlagningskunskap
Näringskunskap
Serveringskunskap

100
50
50
100
200
50
100

3
Ändringen innebär bl.a. att ordet och siffran ”Hygienkunskap 50” i punkt 9 har tagits
bort ur förteckningen.
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Förteckning över utbildningar i gymnasieskolan som är
riksrekryterande, jämför 5 kap. 9 och 14 §§ skollagen (1985:1100)
Utbildning

Anordnare

utbildning med inriktning
mot ridsport
(specialutformat program)

Kalix kommun

utbildning med mikromekanisk
profil
(specialutformat program)

Motala kommun
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Förteckning över utbildningar inom nationellt program i
gymnasieskolan som är riksrekryterande, jämför 5 kap. 9 § skollagen
(1985:1100)
Program/Utbildning

Anordnare

Byggprogrammet
utbildning i anläggningsteknik
med inriktning mot anläggning
och vägbyggnad samt förande
av anläggningsmaskiner

Lidköpings kommun

utbildning i drift- och vägunderhåll

Borlänge kommun
Karlskrona kommun

utbildning i asfaltbeläggning

Örebro kommun

Estetiska programmet
utbildning i musik
och ljudteknik

Tranås kommun

utbildning i folkmusik
med internationell profil

Rättviks kommun

Hotell och Restaurangprogrammet
utbildning med inriktning
mot sjöintendentur

Helsingborgs kommun
Göteborgs kommun

utbildning med inriktningarna
hotell-turism och restaurang

Hällefors kommun

Naturbruksprogrammet
utbildning med inriktning mot
natur och miljö
utbildning i skogsmaskinteknik
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Jönköpings läns landsting

Jönköpings läns landsting

utbildning i vattenbruk med
fiske och turism

Osby kommun

Samhällsvetenskapsprogrammet
utbildning i teckenspråk

Vänersborgs kommun

Teknikprogrammet
utbildning i flygteknik

Linköpings kommun

utbildning i bilsystemteknik
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Arjeplogs kommun
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