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Anstånd och studieuppehåll i en
utbildning med endast tillsyn

För en studerande som går på en utbildning med endast tillsyn finns
det möjlighet att få anstånd med att påbörja studierna eller att göra ett
studieuppehåll och därefter påbörja studierna igen vid ett senare tillfälle. Det är utbildningsanordnarens roll att besluta om anstånd eller
studieuppehåll och det ska finnas särskilda skäl för ett sådant beslut.
Anstånd och studieuppehåll

Godtagbara skäl för studieuppehåll eller anstånd bestäms

Om du som utbildningsanordnare bedömer att det finns

av utbildningsanordnaren och kan till exempel vara längre

särskilda skäl har du möjlighet att besluta om att en stu-

sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat som utbild-

derande ska få anstånd med att påbörja studierna eller

ningsanordnaren bedömer som särskilda skäl.

att göra studieuppehåll. Anstånd innebär att en studerande
som blivit antagen till en utbildning väntar med att påbörja

Om det finns ett beslut att en studerande som har haft stu-

studierna till ett senare tillfälle. Studieuppehåll innebär att

dieuppehåll ska återuppta studierna får årsplatserna över-

den studerande tar ett tidsbegränsat uppehåll från studierna

stiga antalet beslutade årsplatser under en viss period.

för att senare komma tillbaka och fullfölja sin utbildning. När
ett studieuppehåll beviljas bestäms också ett datum för när
studierna ska återupptas.

Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, 24a §
Om det finns särskilda skäl, får utbildningsanordnaren i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildningen får anstånd
med att påbörja studierna, eller fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
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Riktlinjer och rutiner

Studerandelistan på Mina sidor

Du som utbildningsanordnare ska ta fram riktlinjer och ruti-

När en studerande har fått ett beslut om anstånd eller stu-

ner för hur ni hanterar anstånd och studieuppehåll så att

dieuppehåll ska du markera detta i studerandelistan på Mina

processen är rättssäker. Riktlinjerna och rutinerna ska vara

sidor. När den studerande återgår till studier ska även detta

väl dokumenterade. I rutinerna bör det framgå hur den stu-

anges i studerandelistan.

derande ska gå tillväga för att ansöka om anstånd eller studieuppehåll och även hur beslut om anstånd eller studie-

Stöd och anpassning för de studerande

uppehåll fattas.

Studeranden kan ibland behöva olika lång tid för att slutföra
kurser i utbildningen. Du som utbildningsanordnare är inte

I riktlinjerna bör det framgå vilka grunder som anses som

skyldig att erbjuda studerande att studera på olika studietakt i

särskilda skäl, vilket utgör ett underlag för att bevilja ett an-

utbildningen. Det är du som utbildningsanordnare som avgör

stånd eller uppehåll. Rutinerna bör vara väl kända av de stu-

vilka anpassningar i utbildningen som är möjliga att genomföra,

derande och ska vid förfrågan kunna visas för myndigheten.

utifrån de ramar som gäller, för en studerande som behöver
ta igen studier han eller hon ligger efter i. Det är viktigt att du

Det är du som utbildningsanordnare som bedömer om det

som anordnare för en dialog med den studerande och att ni är

är möjligt att bevilja ett studieuppehåll eller anstånd med

överens om hur han eller hon ska komma tillbaka i studier efter

hänsyn till utbildningens karaktär och upplägg. Detta gäller

ett uppehåll eller för att ta igen studierna.

också för beslutet om vilken tidsperiod studieuppehållet
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eller anståndet gäller.

