
Vux Norrort Allmänna villkor Bilaga 3 
GVN 2017/3-64 för kurser, kursstarter mm till Auktorisationsavtal 
  avseende tillhandahållande av  

  vuxenutbildning 
 

Allmänna villkor för kurser, kursstarter mm 
 
Villkor för kurser 

Kurser ska genomföras på sätt som stadgas i Avtalet (huvuddokumentet, samt Bilaga 1 

Specifikation) enligt styrdokument.  
Leverantören ansvarar för att kurser genomförs på erforderligt sätt med 
upprätthållande av hög kvalitet i undervisningen. 
Kurser ska genomföras med iakttagande av vad som föreskrivs i Vux Norrorts 

Procedurhandbok.  
 
Villkor för kursstarter 

Innan någon kurs startar ska Leverantören ha genomfört Etableringsfasen på sätt som 

stadgas i Avtalet. Ingen kurs får startas innan godkännande av Etableringsfasens 
genomförande har lämnats. 
Inför kursstart ska personal finnas på plats, lokaler vara iordningställda och klara, 
kurserna planerade och förberedda, så att kursen kan genomföras på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt utan avbrott eller störningar.   

 
Kurskatalog och ansökan  

Kommunen har för tillfället en leverantör av IT-system för administration av 

vuxenutbildningen, Alvis, från företaget Gotit. Kommunen har en gemensam 

kurskatalog, Freja från samma leverantör. Leverantören registrerar sina kurser och 

kurspaket i den gemensamma kurskatalogen Freja. Mer information om kurskatalogen 
kommer att finnas i den procedurhandbok samt tillhandahåll i den utbildning som 

anordnaren ska genomgå inom ramen för Etableringsfasen.  

 

Ansökan 

Eleven ansöker via ett webb-gränssnitt. Varje sökande skapar ett studerandekonto (e-
postadress krävs) och administrerar både ansökan och sin individuella studieplan 

genom kontot. 
 
Antagningsförfarande 

Beviljande och antagning görs genom det administrativa systemet, för närvarande Alvis. 

Elevens ansökan presenteras och beslut om godkännande eller avslag tas under 
behandlingstiden, med besked till eleven per e-post så snart beslut tagits.  

 
Leverantören får, senast fyra veckor innan kursstart, information om antalet elever som 
beviljats gå kursen. Leverantören gör antagning av de elever som beviljats genom att 

kursplacera eleverna. Leverantören kallar eleven antingen genom systemet Alvis eller 
på annat sätt (eget system). 

 
Sista ansökningsdag för elever är åtta veckor före startdag för gymnasiala kurser, 

respektive tre veckor före startdag för grundläggande kurser. Kommunen ska leverera 
uppgift om antalet elever till Leverantören för gymnasiala kurser senast fyra veckor 

innan kursstart. Leverantören ska efter kursplacering kalla beviljad elev till start av 
gymnasial kurs senast två veckor innan kursstart. 

_______________ 


