ATT TÄNKA PÅ
Bokning av kurs




Om alternativen att erhålla betyg eller kursbevis.
Om ångerrätt, avbokning och makuleringar.
Om KomVux och CSN.

Om alternativen att erhålla betyg eller kursbevis.
Betyg
- Vuxengymnasium på distans (VgPD) har rätt att sätta betyg på en elev om följande uppfylls:
* Utbildningen betalas av ett företag.
* Betygsalternativet meddelas innan kursen startar.
* Deltagaren skickar in personbevis och gymnasiebetyg (eller liknande). Enligt skollagen måste VgPD erhålla en rimlig anledning
att anta att studenten har förmåga att genomföra utbildningen framgångsrikt.
* Det betalande företaget fyller i och skriver under en s.k. "Betygsbeställning" (skall skickas i original med posten).
* Eleven för tillfället inte är inskriven på en gymnasieutbildning.
Kursbevis
- Om deltagaren inte önskar ett betyg eller inte kan få ett företag att stå som garant för behovet av betyg kan ändå ett s.k. Kursbevis utfärdas.
* Studenten har rätt att erhålla ett kursbevis om alla uppgifter i en kurs är genomförda utan att vara underkända.
* Eleven behöver inte lämna in någon kompletterande dokumentation för att gå för kursbevis.
* Kursbeviset innehåller inte någon betygsliknande kunskapsbedömning, men kan kompletteras med en lärarbedömning av
deltagarens progression.
* När läraren har meddelat studenten att hen är godkänd skall eleven meddela administrationen sitt behov av att erhålla kursbeviset.
Det sker inte med automatik.
* Kursbeviset skickas inte hem till deltagaren med post p.g.a. vårt uttalade miljötänkande. En digitalkopia kommer dock att läggas
in i en funktion på Moodle där bara den enskilda studenten och administrationen har tillgång i enlighet med vår GDPRpolicy.

Om ångerrätt, avbokning och makuleringar.
Bokning
* Bokningen är bindande och skall följas av kursstart eller avbokning.
* Bokningen räknas som aktiv i maximalt 6 månader och makuleras sedan. Eventuella efterkrav påverkas inte av makuleringen utan följer
övriga regler (se "Avbokning" nedan).
Ångerrätt
* Den sökande har rätt att ångra en bokning i maximalt 14 dagar. Då betalas antingen hela avgiften tillbaka, om betalning skett, eller så
skickar Folkuniversitetet inget efterkrav (se "Avbokning" nedan).
Avbokning
* Om avbokning görs efter ångerrätten men innan kursstart:
- återbetalas 90% av avgiften (10% = administration) om betalning skett.
- Folkuniversitetet skickar efterkrav på 10% av avgiften (administration) om betalning inte skett.
* Inbetalad avgift är aktiv maximalt 6 månader. Därefter är rätten till kursstart förverkad och avgiften återbetalas inte.
* Om avbokning sker efter kursstart återbetalas inte någon del av avgiften.

Om KomVux och CSN.
KomVux
Utbildningsverksamheten i VgPD bedrivs inte genom avtal med någon kommun (som t.ex. KomVux) och kan därför inte genomföras med
ekonomiskt stöd från kommun eller stat. Det innebär att kurserna i normala fall inte kan bokas genom den lokala kommunen eller KomVux
utan måste betalas direkt av kunden.
CSN
Eftersom vi inte verkar under reglerna för kommunal vuxenutbildning så kan våra elever inte heller erhålla CSN-bidrag och/eller -lån.
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