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Slutbetyg 2 350 gymnasiepoäng utfärdat av den
kommunala vuxenutbildningen
Om du har påbörjat dina gymnasiestudier innan den 1 juli 2012 men inte slutfört en
treårig gymnasieutbildning finns möjlighet att utfärda ett slutbetyg för dig. Sista dag
för utfärdande är den 1 juli 2025.
Hinner du inte få ett slutbetyg innan sista dag för utfärdande kan många kurser, men
inte alla, omvandlas till dagens kurssystem och användas i en gymnasieexamen
istället.
•

Ett slutbetyg 2 350 poäng ska innehålla ett antal kärnämneskurser och ett
antal valfria kurser.

•

För att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet måste minst 2 250
poäng vara godkända och kurserna Svenska/Svenska som andraspråk
A+B, Engelska A, Matematik A, eller motsvarande kurser, måste ha
godkänt betyg.

•

Det går att utfärda slutbetyg utan grundläggande behörighet men
kompletteras inte grundläggande behörighet innan den 1 juli 2025 så
behövs även godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 3 och
Engelska 6.
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Kurser i examensbeviset
Kurser som måste ingå i examensbeviset:

Gymnasiepoäng:

Svenska/Svenska som andraspråk A eller 1

100

Svenska/Svenska som andraspråk B eller 2

100

Engelska A eller 5

100

Matematik A eller 1a/1b/1c

100

Samhällskunskap A eller 1b eller 1a1+1a2

100

Naturkunskap A eller 1a1 (1b går att dela)

50

Religionskunskap A eller 1

50

Övriga kurser som ska ingå i examen:

Gymnasiepoäng:

Valfria betygsatta kurser från gymnasieskolan eller den
kommunala vuxenutbildningen, både nationella och lokala
kurser

1750

OBS! Idrott och hälsa A, Estetisk verksamhet,
Specialarbete, Specialidrott, Kurser från lärlingsförsök,
kurser som motsvarar varandra kan inte ingå tillsammans i
slutbetyget, exempel: Engelska A och Engelska 5

Totalt antal gymnasiepoäng

2350
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