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Anordnarna av förberedande undervisning före grundläggande utbildning 
 

Basuppgifter 20.9.2022 

Beräkning av perioder inom förberedande undervisning före grundläggande utbildning för 
bestämmandet av statsandelsfinansieringen samt anvisningar om hur perioderna inom 
förberedande undervisning ska sparas i och överföras till informationsresursen KOSKI 

För beräkningen av finansieringen efterfrågas i samband med Utbildningsstyrelsens insamling 

av basuppgifter hösten 2022 de faktiska närvaromånaderna år 2021 för elever i undervisning 

som förbereder för den grundläggande utbildningen. Från och med hösten 2023 hämtas de 

faktiska närvaromånaderna från informationsresursen KOSKI i sådan form som de har förts in 

för respektive elev under elevens studierätt. 

 

Med en närvaromånad inom undervisning som förbereder för den grundläggande 

utbildningen avses en tidsperiod på 30 kalenderdagar då eleven har varit elev hos 

utbildningsanordnaren. Påbörjandet och avslutandet av undervisning som förbereder för 

grundläggande utbildning anges i det studieadministrativa systemet enligt de faktiska 

datumen då elevens undervisning börjat och avslutat. Om en elev börjar i undervisning som 

förbereder för den grundläggande utbildningen 4.9, räknas den första faktiska 

närvaromånaden enligt följande: 4.9–3.10 = 1 närvaromånad. Då eleven har nio (9) hela 

närvaromånader räknas inte fler närvaromånader inom undervisning som förbereder för 

grundläggande utbildning med i finansieringen, även om eleven i fråga skulle fortsätta i 

undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. 

 

I beräkningen av närvaromånaderna beaktas inte sommaruppehållet och inte heller följande 

lovdagar i skolorna: jullovet, sportlovsveckan och höstlovet. Under dessa lovdagar anges 

statusen Semester under studierätten för en elev som deltar i undervisning som förbereder 

för den grundläggande utbildningen. Denna status används alltid då eleven är på semester 

(ovan nämnda, skolans gemensamma lovdagar eller elevens personliga semester). Vad 

beträffar statsandelsfinansieringen räknas semesterperioderna inte med i studietiden på nio 

månader som utgör grunden för finansieringen för undervisning som förbereder för 

grundläggande utbildning. Statusen Semester är precis som andra statusar som kan anges för 

en studierätt. Alltså ges ett begynnelsedatum för semesterperioden, och perioden avbryts då 

följande status för studierätten anges. Statusen Semester har använts för studierätter inom 

undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen från och med läsåret 2021–

2022, det vill säga från 1.8.2021.  

 

Då en elev är frånvarande av skäl som beror på eleven, andra än förutnämnda 

semesterperioder, ska man ange ett tillfälligt uppehåll i undervisningen som förbereder för 

den grundläggande utbildningen. En elev kan vara frånvarande en vecka, utan att det medför 
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ett uppehåll i beräkningen av närvaromånaden, men längre frånvaro än så innebär att 

beräkningen av närvaromånaden avbryts.   

 

I finansieringen räknas sommaruppehållet så att dagarna som inte bildat en hel närvaromånad 

då vår-terminen avslutas, räknas med i närvaromånaderna under höstterminen. Då skolan 

börjar på hösten fortsätter alltså beräkningen av dagarna där de avslutades på våren. Övriga 

uppehåll räknas på motsvarande sätt. 

 

Då finansåret upphör räknas de dagar som inte bildat en hel närvaromånad med under nästa 

finansår så att man fortsätter räkna dagarna från den dag där det föregående finansåret 

avslutades, ifall undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen fortsätter 

inpå följande finansår. 

 

Om en elev avslutar undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen av 

någon annan orsak än för att övergå till grundläggande utbildning eller förskoleundervisning, 

ska studierätten avslutas med statusen Utskriven enligt det faktiska slutdatumet, och 

informationen ska överföras till informationsresursen KOSKI. Om en elev avslutar 

undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen så att hen övergår till 

förskoleundervisning eller grundläggande utbildning, ska studierätten avslutas med statusen 

Utexaminerad enligt det faktiska slutdatumet, och informationen ska överföras till 

informationsresursen KOSKI. Om studierätten för en elev i undervisning som förbereder för 

den grundläggande utbildningen avslutas med statusen Utskriven eller Utexaminerad mitt 

under en närvaromånad, kommer de dagar som samlats in men som inte bildar en full 

närvaromånad inte att räknas med i finansieringen. 

 

Om det för en elev redan har samlats in nio (9) närvaromånader hos en utbildningsanordnare, 

och undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen fortsätter hos en 

annan utbildnings-anordnare, betalas inte finansiering åt den nya utbildningsanordnaren. 

Sådana dagar som inte bildat en hel närvaromånad hos den föregående 

utbildningsanordnaren (t.ex. 15 dagar) överförs inte på den nya utbildningsanordnaren, utan 

beräkningen av närvaromånaden börjar från början då en elev inleder studierna hos en ny 

utbildningsanordnare förutsatt att eleven ha närvaromånader kvar.  
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 Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem. 
  
 
 
 


