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Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

Utkom från trycket
den 13 september 2011

utfärdad den 1 september 2011.
Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att 3 kap. 3 §, 4 kap. 3 § och 8 kap. 9 § samt rubriken närmast före
4 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 § Elevernas skolarbete ska förläggas måndag–fredag och vara så jämnt
fördelat över dessa dagar som möjligt. Skolarbetet ska också vara så jämnt
fördelat över läsåret som möjligt.
När skolarbetet förläggs till en arbetsplats utanför skolan ska den arbetstid
som gäller på arbetsplatsen tillämpas, om inte rektorn beslutar annat. För
minderåriga elever som genomgår utbildning på en arbetsplats ska de föreskrifter som utfärdats av Arbetsmiljöverket om arbetstid för minderåriga
gälla.

4 kap.
Gymnasial lärlingsutbildning och utbildningskontrakt
3 § Gymnasial lärlingsutbildning får börja det första läsåret inom alla
yrkesprogram.
Enligt 16 kap. 11 a § skollagen (2010:800) ska utbildningskontrakt upprättas. Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildningskontraktens
utformning.

8 kap.
9 § Rektorn ansvarar för att eleverna informeras om rätten att få ett utdrag
ur betygskatalogen. Om en elev övergår till en annan skolenhet eller avbryter
studierna, ska eleven få ett utdrag ur betygskatalogen.
När en elev övergår till en annan skolenhet ska läraren lämna skriftlig
information till den nya skolenheten om de kurser som eleven har påbörjat
men inte slutfört.
1

SFS 2011:994

Eleverna ska få ett utdrag ur betygskatalogen minst två gånger per läsår.
Utdraget ska i förekommande fall innehålla uppgift om omfattningen av den
frånvaro som eleven har haft utan giltigt skäl under terminen.
5. Elever som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som efter avbrott i studierna vill återuppta sin gymnasieutbildning efter den 1 juli
2011 och vilkas påbörjade utbildning inte längre erbjuds i gymnasieskolan,
ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning
som påbörjas efter den 1 juli 2011. Detsamma gäller för elever som återantas
i gymnasieskolan eller som går om ett läsår, på samma program eller ett annat program efter programbyte.
För dessa elever får gymnasieexamen utfärdas om de uppfyller de villkor
som ställs i skollagen (2010:800) och i denna förordning. I en sådan examen
får betyg satta före den 1 juli 2011 ingå om de omfattas av de föreskrifter
som har meddelats med stöd av punkt 6. Betygen ska i sådana fall omvandlas enligt följande.
– Mycket väl godkänt ska motsvara A,
– Väl godkänt ska motsvara C,
– Godkänt ska motsvara E, och
– Icke godkänt ska motsvara F.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011 och ska i fråga om
4 kap. 3 § tillämpas på utbildning som påbörjats efter den 1 juli 2011.
På regeringens vägnar
LENA ADELSOHN LILJEROTH
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)
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