Nya regler för diplom
Bakgrund
Vid starten av VO-College år 2008 beskrev arbetsgivana svårigheten med att, utifrån betyg, bedöma
om en person hade de kunskaper som behövs för att jobba inom vård och omsorg. För att underlätta
rekryteringen av personal tog man fram ett diplom som ett komplement till betyget. Diplomet skulle
visa att den sökande hade de kunskaper som behövdes för att jobba i verksamheten. Ett annat syfte
var att uppmuntra eleverna att få godkänt i alla ämnen.
Liksom allt annat förändras utbildningar och arbetsmarknad. År 2011 kom en ny gymnasiereform
Gy 11 och året där på Vux 12 viket innebär att elever som tar examen från gymnasieskolan får en
yrkesexamen. Det innebar i sin tur att förutsättningarna för diplom från VO-College förändrades och
under senare år har diplomen ifrågasatts.
En arbetsgrupp bestående av fyra regionala samordnare, en representant från Kommunal och en från
kansliet fick i uppdrag att se över reglerna för diplom. Arbetsgruppen har arbetat i två år för att
utreda och samla in synpunkter genom omvärldsbevakning och dialog med regionala college.
Synpunkter på diplomen:
•
•
•
•

Ett nytt syfte är formulerat.
För att få diplom från gymnasieskolan ska eleven ha yrkesexamen enligt Skolverkets regler.
Utöver Skolverkets regler ska eleven vara godkänd i några obligatoriska kurser.
Utbildningsanordnare har rätt att skriva ut diplom direkt efter att de blivit certifierade.
Eleven ska ha slutfört sina studier i ett VO-College.

En enkät sändes ut till regionala college för att ta reda på vad man tyckte om att ställa krav på
svenska och samhällskunskap för att få diplom. En överväldigande majoritet tyckte att Svenska/
Svenska som andra språk borde vara ett krav och drygt 50 procent tyckte att Samhällskunskap skulle
vara det. De nivåer man förespråkade var Svenska1/Svenska som andra språk 1 och Samhällskunskap
1a1.
I maj bjöd arbetsgruppen in till dialog för att bland annat diskuterade syftet mad diplomen, om
svenska och samhällskunskap skulle krävas, skillnaden mellan kraven på gymnasieskolan och
vuxenutbildningen.
Diplomfrågan diskuterades även vid nätverksträffar med regionala samordnare och ordförande.
Utifrån enkäten och dialogerna tog arbetsgruppen fram ett förslag till nya regler för diplom. Förslaget
sändes till regionala college på remiss och reviderades därefter.
För att visa på kvalitén i vuxenutbildningen har arbetsgruppen valt att behålla gymnasiearbetet. Det
sammanfattar hela utbildningen och visar att eleven har tagit till sig nödvändiga kunskaper. Det är ett
kvitto på kunskap för att arbeta i verksamheten. De nya reglerna innebär också att kravet på
godkända kurser är samma inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan.
Det slutliga förslaget godkändes av nationella rådet och den 14 mars 2017 tog styrelsen beslut om
nya regler för diplom. De nya reglerna gäller för gymnasieskolan från våren 2017 och för
vuxenutbildningen från 1 juli 2018.

Förändringarna i reglerna för diplom
•
•
•
•

Ett nytt syfte är formulerat.
För att få diplom från gymnasieskolan ska eleven ha yrkesexamen enligt Skolverkets regler.
Utöver Skolverkets regler ska eleven vara godkänd i några obligatoriska kurser.
Utbildningsanordnare har rätt att skriva ut diplom direkt efter att de blivit certifierade.
Eleven ska ha slutfört sina studier i ett VO-College.

De nya reglerna
Syftet med diplom
Diplomet är till för eleven som en sporre att fullfölja studierna och prestera lite mer. Det garanterar
kvalitén i utbildningen genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är meriterande
när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

Vem kan få diplom?
Elever på ungdomsgymnasiet och elever vid vuxenutbildningen som uppfyller kraven för diplom samt
elever vid yrkeshögskoleutbildning som får en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen.
Elever som inte når upp till kraven för diplom får ett intyg istället.

Vem kan skriva ut diplom?
Certifierade utbildare har rätt att skriva ut diplom till elever som avslutat sin utbildning inom ett VOCollege.

Nya regler gäller från och med
•
•

•
•

Nya regler för diplom på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet
gäller från vårterminen 2017
Nya regler för diplom inom vuxenutbildningen vård och omsorg gäller från 1 juli 2018.
Reglerna träder i kraft senare inom vuxenutbildningen för att ge eleverna möjlighet att lägga
till de ämnen som saknas ifall de räknar med att bli klara med sina studier efter den 1 juli
2018. Likaså behöver vuxenutbildningen tid att ställa om för att kunna erbjuda t ex svenska
och samhällskunskap.
Reglerna för diplom inom vuxenutbildningen som bygger på Barn- och fritidsprogrammet är
oförändrade
Reglerna för diplom inom yrkeshögskolan är oförändrade

Gymnasieskolan
Elever inom VO-College får diplom då de uppnått kraven för yrkesexamen. Skolverkets regler för
yrkesexamen innebär att eleven har läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kurserna
svenska 1 eller svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara
godkända.
Ett krav inom VO-College är också att eleven ska ha godkänt i 950 poäng i Vård- och
omsorgsprogrammet respektive 550 poäng i Barn- och fritidsprogrammet av de
programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng) och ett godkänt gymnasiearbete.

Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesexamen 2250 poäng där följande kurser ska vara godkända:
Programgemensamma ämnen 950 poäng
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

Programfördjupning - 300 poäng
Gymnasiegemensamma ämnena 150 poäng
•
•

Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete - 100 poäng

Barn- och fritidsprogrammet
Yrkesexamen 2250 poäng där följande kurser ska vara godkända:
Programgemensamma ämnen 550 poäng
•
•
•
•
•
•

Hälsopedagogik – 100 poäng
Naturkunskap 1a2 – 50 poäng
Kommunikation – 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Människors miljöer – 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap – 100 poäng

Inriktning Socialt arbete 300 poäng
•
•

Socialt arbete – 200 poäng
Sociologi – 100 poäng

Programfördjupning 400 poäng
•
•
•

Grundläggande vård och omsorg – 100 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Specialpedagogik 2 – 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnena 150 poäng
• Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
• Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Gymnasiearbete - 100 poäng

Vuxenutbildningen
Vård- och omsorgsutbildning
1500 poäng där följande kurser ska vara godkända:
Programgemensamma ämnen 950 poäng
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

Programfördjupning - 300 poäng
Gymnasiegemensamma ämnena 150 poäng
• Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
• Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Gymnasiearbete - 100 poäng

Barn- och fritidsutbildning
1500 poäng där följande kurser ska vara godkända:
Programgemensamma ämnen 550 poäng
•
•
•
•
•
•

Hälsopedagogik - 100 poäng
Naturkunskap 1a2 - 50 poäng
Kommunikation - 100 poäng
Lärande och utveckling - 100 poäng
Människors miljöer - 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap - 100 poäng

Inriktning Socialt arbete 300 poäng
•
•

Socialt arbete - 200 poäng
Sociologi - 100 poäng

Programfördjupning 400 poäng
•
•
•
•

Grundläggande vård och omsorg - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Valfria kurser - 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng
•
•

Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk - 100 poäng

Gymnasiearbete - 100 poäng

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg
•
•

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng

