Beställning av slutbetyg/gymnasieexamen
Dnr

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Slutbetyg
Ett slutbetyg från Kommunal vuxenutbildning ska omfatta 2350 poäng varav 600 poäng är obligatoriska
kärnämnen och 1750 är valfria kurser.
För grundläggande behörighet krävs godkänt i minst 2250 poäng och du måste vara godkänd i kurserna
Svenska, Engelska, Matematik och Samhällskunskap. Ett slutbetyg från komvux kan inte utfärdas efter
2020-07-01
Gymnasieexamen
En gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning ska innehålla 2400 poäng varav minst 2250 poäng
ska ha lägst betyget E.
För att få ut din examen måste du ha betyget E i ditt gymnasiearbete. Du behöver även ha lägst betyget E
i den svenska, engelska och matematik som ingår i din examen

Beställning av slutbetyg/gymnasieexamen
Jag vill ha slutbetyg
Snarast

Jag vill ha gymnasieexamen
Vid höstterminens slut

Namn

Personnummer

Telefonnummer

E-postadress

Jag studerar för närvarande

Ja

Ange skolan namn nedan

Vid vårterminens slut

Nej

Skolans namn

Underskrift

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten skickas till Linköpings kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Centrum för vuxenutbildning, 581 81 Linköping eller till studievagledning.vux@linkoping.se
När ditt betyg är klart skickas originalet hem till din folkbokföringsadress.
Dina betyg kommer även att skickas över till Universitets- och högskolerådets betygsdatabas (UHR).
Detta betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av ditt utfärdade slutbetyg/examen om du söker
högskoleutbildningar. Det gäller inte utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning.
Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga
ärendet.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bildningsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående
rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran
om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta Bildningsnämnden enligt följande: bildningsnamnden@linkoping.se alternativt
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping.
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