
  

 

 
 

 

 
 

Individuell studieplan 

I samband med antagningen till vuxenutbildningen ska en individuell studieplan upp-
rättas för varje elev. Du gör den hos oss vägledare på VLC och vuxenutbildningen. 
Boka en tid via mail eller på våra telefontider. 

Vägledningssamtal 

Du har möjlighet att tillsammans med en vägledare diskutera dina framtidsplaner gäl-
lande studier och yrkesplanering. Då pratar vi om vem du är, dina förutsättningar, 
vilka alternativ som finns och lägger upp en planering av kurser som blir en individuell 
studieplan.  

Individuell studieplan inom vuxenutbildningen 

Det ska finnas en individuell studieplan för varje elev inom vuxenutbildningen. Den 
ska vara skriftlig och det är du som ”äger” den. 

Studieplanen ska bidra till att du lyckas med dina studier på bästa sätt och därför ska 
den innehålla 

 dina behov och förutsättningar  
 ditt långsiktiga enskilda utbildningsmål  
 alla delmål  
 hur mycket och i vilken studietakt du ska läsa  
 om du ska läsa mot en gymnasieexamen  
  kurser du behöver läsa och hur du vill läsa dem  
 start- och slutdatum för varje enskild kurs  
 ev. prövningar i kurser eller valideringar  

I din individuella studieplan får du en tydlig bild av dina planerade studier och din ut-
bildning blir mer effektiv. 

Studieplanen ändras vid behov 

Det finns ofta skäl att boka en tid eller besöka studie- och yrkesvägledaren för att 
ändra studieplanen. Inom vuxenutbildningen är detta mer regel än undantag. Änd-
ringen kan till exempel gälla 

 Förändrad studietid  
 Lägga till eller ta bort kurser  
 Studieavbrott  
 Byte av skola eller skolform  

Under din utbildning träffar du lärare, studie- och yrkesvägledare, i vissa fall special-
pedagog och kurator samt administrativ personal.  En studieplan gör det lättare även 
för dem att hjälpa dig att genomföra utbildningen som det var tänkt. 



  

 

 
 

 

 
 

Förbered dig 

Gör din egen individuella studieplan, fyll i det du kan och kom till oss på VLC och 
vuxenutbildningen för att finslipa den tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.  

INDIVIDUELL STUDIEPLAN/ BAN 

Datum för upprättande 

Datum för revidering:  

Elevens tidigare studier: 
 
Elevens tidigare praktik/arbetslivserfarenhet: 
 
Elevens mål med studierna: 
 
Delmål: 
 
Elevens planerade studietid 
 

Eleven har sökt kurserna: 
 
Finns planering mot examen/slutbetyg? 
 
Utbildningskontrakt? 
 
 
Finansiering: 
 


