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Förordning
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Utkom från trycket
den 23 oktober 2001

utfärdad den 4 oktober 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
dels att 1 kap. 7 §, 5 kap. 3 § samt 7 kap. 1 och 4 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.
7 § För varje kurs skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå
dels kursens mål, dels den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut.
Kursplaner fastställs av Statens skolverk, om inte annat följer av tredje
stycket.
Kursplaner för lokala kurser fastställs av styrelsen för utbildningen.

5 kap.
2 a § En elev som går på ett nationellt eller specialutformat program får,
om rektorn bedömer att eleven kan klara av det, läsa kurser enligt gymnasieskolans kursplaner i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk
profil.
3 § Som individuellt val skall eleverna erbjudas varje kurs som förekommer på ett nationellt program i kommunen. Även modersmålsundervisning
och svenska som andraspråk kan förekomma som individuellt val.

7 kap.
1 §1 Betyg skall sättas på varje avslutad kurs. Betyg skall dock inte sättas
på verksamhetsträning.
Betyg skall sättas i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 1 § första
stycket och 2–5 §§ gymnasieförordningen (1992:394), om en elev läst en
kurs enligt gymnasieskolans kursplan.
1

Senaste lydelse 1995:408.

1

SFS 2001:744

4 § Vid betygssättningen på en kurs skall läraren som stöd använda de betygskriterier som har fastställts för kursen.
Betygskriterier skall fastställas för varje kurs och skall precisera vilka
kunskaper enligt kursplanen som krävs för att få betyget Godkänd respektive
Väl godkänd. Statens skolverk, eller i fråga om lokala kurser styrelsen för
utbildningen, fastställer betygskriterierna.
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2001.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
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