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Förutsättningar för att få ett omdöme 

Den som studerat på Allmän kurs på Svf i ett år, d.v.s. två terminer, eller motsvarande - exempelvis 50% 

under två år - har rätt till ett studieomdöme.  

 

Det krävs även en fullgod närvaro under denna period för att få ett omdöme. Frånvaro högre än 30% kan 

innebära att det kan saknas underlag för omdömessättning. Redan en frånvaro högre än 20% innebär 

konsekvenser för omdömet. Även sjukskrivningar eller andra giltiga ledigheter ingår i frånvarotalet.  

 

Omdömessättning sker av den samlade lärargruppen på Allmän kurs utifrån Folkbildningsrådets 

anvisningar. Lärarrådet på Svf fastställer sedan omdömen i protokollfört möte.  

 

Omdömesprocessen på Svf  

Varje enskild lärare lämnar in ett förslag på omdöme för varje deltagare som man haft i undervisning 

utifrån den kunskap man fått om deltagarens studieförmåga från respektive delkurs. Förslaget vägs mot 

antal timmar läraren haft deltagaren. Idrott och andra praktiska ämnen är inte med i denna samman-

ställning men tas med senare i processen. De sammanräknade omdömesförslagen ligger till grund för den 

första omdömeskonferensen.  

 

Första omdömeskonferensen: Inleds med en diskussion där helheten av studienivån på årets deltagare 

bedöms. Också om gruppen är studiemässigt starkare eller svagare jämfört med tidigare år bedöms. 

Därefter  läggs stor tyngd vid att diskutera varje enskild deltagare, dels utifrån sammanställningen av 

preliminära omdömen, men också utifrån andra aspekter och observationer av betydelse utifrån 

Folkbildningsrådets anvisningar. Stor vikt läggs vid att ta med relevanta erfarenheter från helheten av 

folkhögskoleåret, från t ex praktiska ämnen, övriga skolaktiviter och studieresor. 

 

Andra och e. tredje eller fjärde omdömeskonferensen: Tyngdpunkt på diskussion om de deltagare som ligger på 

gränsen mellan två omdömen. Dessutom ser vi på beräknat snitt för året och kopplar det till helheten av 

studienivån på årets deltagare.  

 

Målet är att nå koncensus och låta diskussionen ta den tid som krävs för att uppnå det. Omröstningar 

genomförs inte. Hela lärargruppen står bakom samtliga omdömen.   

 

När deltagaren avslutar studierna på Allmän kurs tar vi hänsyn till hela studietiden, men lägger stor vikt 

vid utvecklingen och det sista årets studier.  

 

Omprövning av satt omdöme 

Studerande på Allmän kurs kan begära omprövning av satt omdöme. Det görs skriftligt senast en månad 

efter kursslut och skickas till rektor som i samråd med linjeledare inom två veckor efter inlämnad begäran 

om omprövning meddelar om omprövning ska ske. Blir svaret nej, kan den studerande vända sig till 

skolans styrelse med sin begäran, styrelsen tar upp frågan på nästa ordinarie styrelsemöte. 
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Då omprövning beviljas av rektor, ska den studerande få besked i tid så att ev ansökan till högskola kan ske, 

dock senast två månader efter överklagandetidens utgång. Det är den studerandes ansvar att begäran 

kommer in så att rektor kan ge besked om ev omprövning och att den hinner genomföras innan 

kompletteringstiden för ansökan till högskola går ut. Detta gäller studerande som avslutar studierna i och 

med att vårterminen tar slut. 

 

Omprövning sker i protokollfört möte där de lärare som undervisat den studerande deltar. Mötets beslut 

bekräftas av rektor. 
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