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Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)1
dels att 8 kap. 15 § ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 9 kap. 4 § ska lyda ”Individuellt anpassat
program”,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 22 a–
22 c §§ och 9 kap. 4 a §, och närmast efter rubriken ”Utformning av dokument” en ny paragraf, 8 kap. 27 a §, samt närmast före 8 kap. 22 a–22 c §§
och 9 kap. 5 § nya rubriker av följande lydelse.

8 kap.
Gymnasiesärskolebevis
Gymnasiesärskolebevis efter nationellt program
22 a § Gymnasiesärskolebevis ska utfärdas för den som har avslutat ett
nationellt program i gymnasiesärskolan. Av gymnasiesärskolebeviset ska det
framgå
1. vilken studieväg som beviset avser,
2. vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som
varje kurs har omfattat och vilket betyg eleven har fått på varje kurs eller om
betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § skollagen (2010:800),
3. i förekommande fall vilka kurser från gymnasieskolan som beviset avser, hur många gymnasiepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg
eleven har fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt
15 kap. 27 § skollagen,
4. i förekommande fall vilka ämnesområden som beviset avser och deras
omfattning,
5. om eleven har genomfört ett godkänt gymnasiesärskolearbete och vad
det i så fall har innehållit,
6. om eleven har slutfört ett fullständigt, reducerat eller utökat program,
7. omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet,
8. på vilken eller vilka arbetsplatser som eleven har genomfört arbetsplatsförlagt lärande och vilka arbetsuppgifter som eleven har utfört där, och
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9. en bedömning av hur eleven har genomfört arbetsuppgifterna inom
ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet och gymnasiesärskolearbetet, om
eleven begär det.
Gymnasiesärskolebevis efter individuellt program
22 b § Gymnasiesärskolebevis ska utfärdas för den som har avslutat ett
individuellt program i gymnasiesärskolan. Av gymnasiesärskolebeviset ska
det framgå
1. att beviset avser ett individuellt program,
2. vilka ämnesområden som beviset avser och deras omfattning, och
3. i förekommande fall vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg eleven har fått
på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § skollagen (2010:800).
Om eleven har genomfört praktik, ska omfattningen av praktiken också
framgå av gymnasiesärskolebeviset. Vidare ska det framgå på vilken eller
vilka arbetsplatser som praktiken har genomförts och vilka arbetsuppgifter
som eleven har utfört där. Beviset ska även innehålla en bedömning av hur
eleven har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för praktiken, om eleven
begär det.
Utfärdande av gymnasiesärskolebevis
22 c § Rektorn utfärdar gymnasiesärskolebevis.
Om en elev har två betyg från samma kurs eller från jämförbara kurser, ska
det högsta av dessa betyg tas med i gymnasiesärskolebeviset.
27 a § Om betyg inte har kunnat sättas enligt 15 kap. 27 § skollagen
(2010:800), ska detta markeras med ett horisontellt streck i de dokument
enligt detta kapitel som rör gymnasieskolan.
Om betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § skollagen, ska detta
markeras med ett horisontellt streck i gymnasiesärskolebeviset.

9 kap.
4 a § En elevs utbildning i gymnasiesärskolan får avvika från vad som
annars gäller för ett nationellt program genom att vissa kurser byts ut, för att
eleven ska kunna läsa
1. kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner,
2. ämnesområden i individuella program i gymnasiesärskolan, eller
3. kurser som inte finns i programstrukturen för det program som eleven är
antagen till.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om att kurser får bytas ut av andra
skäl än de som anges i första stycket.
Beslut om att byta ut en viss kurs får inte fattas efter det att eleven har
påbörjat kursen.
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Beslut om vissa stödåtgärder
5 § Rektorn fattar beslut enligt 1, 2, 4 och 4 a §§ efter det att eleven och
berörda lärare har fått yttra sig. Om eleven inte har fyllt 18 år och inte heller
har ingått äktenskap, ska även elevens vårdnadshavare yttra sig.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelserna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas
efter den 30 juni 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning
som har påbörjats före den 1 juli 2013.
På regeringens vägnar
MARIA ARNHOLM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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