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Till samtliga folkhögskolor

Folkhögskolornas behörighetsintygande som en
följd av nya tillträdesregler till högskolan på grund
av Gy2011
Folkbildningsrådet har nu fått besked från Högskoleverket om
deras förslag till föreskrifter för grundläggande behörighet för
studerande från folkhögskolan från och med 2013. Med stor
sannolikhet kommer Högskoleverket besluta enligt detta förslag
och föreskrifter kommer under våren 2012.
Omfattningskrav:
Grundläggande behörighet har den som vid folkhögskola fullgjort:
1. en treårig utbildning,
2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i
gymnasieskolan,
3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett
års yrkesverksamhet, eller
4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i
gymnasieskolan.
Innehållskrav:
Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning
har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande
gymnasiala kurser:








Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Forts.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser:

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2013 och
tillämpas första gången vid antagning till utbildning som
börjar efter den 31 maj 2013. De äldre bestämmelserna om
grundläggande behörighet för den som har gått igenom en
utbildning vid folkhögskola ska fortsätta att gälla för den som
före den 1 juli 2015 har fått ett intyg om grundläggande
behörighet enligt dessa bestämmelser och som påbörjade
sina studier vid folkhögskolan före den 1 juli 2013.
Kommentarer kring behörighetsgivningen:
Förslaget om folkhögskolans nya grundläggande behörighet utgår från
samma modell som funnits tidigare. Det innehåller:
Ett omfattningskrav (samma som tidigare) på fullgjorda helårskurser
som sammanlagt ska motsvara 3 år på gymnasienivå enligt någon av de
fyra olika varianterna.
Ett innehållskrav (ersätter de tidigare kärnämnena) med kunskaper
som motsvarar den lägsta nivån av de gymnasiegemensamma kurser
som studeras på de nationella programmen kompletterat med Svenska
2 och 3 och Eng 6 som krävs för att en sökande med yrkesexamen ska
bli grundläggande behörig till högskolestudier. De gymnasiala kurserna
kan intygas på folkhögskola eller genom studier på andra skolformer
före eller efter studierna på folkhögskola. Observera: folkhögskolan
intygar kunskaper som motsvarar gymnasieskolans ämnesplaner.
Motsvarandebedömningen innebär att det finns utrymme att anpassa
innehåll och arbetsformer efter deltagarna och folkhögskolans särart.
Ikraftträdande- och övergångsregler: Skolan kan avgöra i vilken takt
övergången sker under läsåren 2012/2013. Folkhögskolan kan för
studerande som påbörjar folkhögskolestudier läsåret 2012/2013 välja att
intyga grundläggande behörighet utifrån de gamla eller nya
bestämmelserna. Studerande som redan påbörjat sina
folkhögskolestudier eller gör det senast under läsåret 2012/2013 kan nå
sin grundläggande behörighet enligt det gamla systemet fram till 1 juli
2015. Studerande som påbörjar folkhögskolestudierna efter den 1 juli
2013 ska intygas enligt det nya systemet. Det är tillåtet att på det
nuvarande intyget kurser både enligt Gy2000 och enligt Gy2011. På det
nya intyget (som kommer under 2012) intygas endast nya kurser enligt
Gy2011.
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