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Frågor i e-tjänst Återrapportering av
yrkesinriktade kurser 2021–2022
Tilldelade och genomförda kurser
Information om återrapporteringen
Platserna inom utbildningssatsningen Yrkesinriktade utbildningar allmän
kurs och särskild kurs fördelades av Folkbildningsrådet till skolorna utifrån
gjorda ansökningar i februari 2021. Totalt fördelades medel till 183
utbildningar på 118 folkhögskolor.
Er skola var en av de skolor som fick tilldelning inom satsningen och nedan
redovisar ni enskilt uppgifter för varje beviljad kurs som genomförts.
De kurser som INTE har genomförts behöver inte redovisas annat än under
de frågor som följer nedan.

Antal kurser med tilldelade platser
För hur många kurser tilldelades er skola platser inom satsningen
Yrkesinriktade utbildningar allmän och särskild kurs 2021-2022?
1
2
3

Antal genomförda kurser
Hur många av ovanstående kurser har ni genomfört?
0
1
2
3
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Ej genomförda kurser
Om ni inte genomförde alla kurser, vilka var huvudskälen till att
tilldelad kurs/tilldelade kurser inte genomfördes enligt plan? (Flera
svarsalternativ möjliga)
Inget av nedanstående – vi har genomfört alla våra kurser
Kursen/kurserna kunde inte anordnas enligt plan pga.- interna problem
som tex tidsbrist, personalbrist, lokalbrist.
Kursen/kurserna hade för få sökande deltagare.
Andra viktiga orsaker som gjorde att kursen/kurserna inte har
startats/genomförts – nämligen: (Plats för obligatoriskt fritextsvar öppnas
när detta alternativ klickas i.)
Kommentera och utveckla gärna ovanstående orsaker som gjorde att
kursen/kurserna inte har genomförts enligt plan:
Fritt textfält:

Rapportering per kurs
Yrkesinriktade utbildningar Allmän kurs och Särskild kurs omfattas både av
ordinarie statsbidragsvillkor och särskilda villkor för insatsen. Svar på
frågorna nedan efterfrågas för att följa upp folkhögskolans ansvar att
säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de särskilda villkoren 2021-2022
(Dnr 20/00868) men också för att ge en bild av hur väl kursen har uppfyllt
statens mål med satsningen samt hur utbildningen har hjälpt deltagarna att
närma sig arbetsmarknaden.
När du klickar i ja eller nej på frågorna om kurs 1 dyker obligatoriska
fritextfrågor upp som måste fyllas i. Den sista fritextrutan med utrymme för
kommentarer är valfri.
Om du har mer en en kurs att rapportera följer samma frågor för kurs 2 och
kurs 3.
Om du inte har någon kurs att rapportera kan du gå vidare till signering.
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(Efterföljande frågor upprepas för kurs 2 och 3 i de fall skolan genomfört mer
än en kurs)

Kurs 1:
Kursnamn i SchoolSoft:

Kursnummer i Schoolsoft:

Har ovanstående kurs genomförts i enlighet med kursbeskrivningen i
ansökan?
Ja
Nej
Ange kortfattat de förändringar som gjorts för Kurs 1 inför/vid
genomförandet, tex gällande målgrupp, pedagogiskt upplägg, kursnivå osv.
Obligatoriskt textfält vid svar nej:

Beskriv kortfattat på vilka sätt upplägg och innehåll i Kurs 1 ökade
deltagarnas anställningsbarhet efter genomförd utbildning.
Obligatoriskt textfält:

Har samarbetet med lokala och regionala arbetsgivare fungerat enligt
plan i ansökan?
Ja
Nej
Ange de arbetsgivare som skolan samarbetat med. Beskriv också kortfattat
hur detta samarbete varit organiserat.
Obligatoriskt textfält vid svar ja
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Ange kortfattat på vilka sätt samarbetet inte fungerat samt orsaker till det.
Obligatoriskt textfält vid svar nej

Har Kurs 1 genomförts i enhetlig med gällande villkor för satsningen
Yrkesinriktade utbildning (Dnr 20/00868)?
Ja
Nej
Ange vilka statsbidragsvillkor som genomförd kurs inte har uppfyllt.
Obligatoriskt textfält vid svar nej

Planerar er skola att fortsätta erbjuda Kurs 1 till deltagare även efter att
satsningen på yrkesinriktade utbildningar avslutats våren 2022?
Ja
Nej
Kommentarer till svaret ovan.
Fritt textfält:
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