
Alvis på Norrtälje 
vuxenutbildning

Regler och rutiner



Tidsplanering

• v 38: Konvertering, pågår nu
• 20/9: skarp drift, därefter leveranskontroll och 

acceptanstest
• v 39: Personal kan logga in i Alvis, kan börja 

lägga upp kursstarter och anmälningskoder för 
kurspaket. 

• 15/10: Ansökningsperiod för P1 2019 börjar.
• 12/11: Ansökningsperiod slutar, antagning till P1 

2019 börjar.
• ca 30/11: Antagningen ska vara klart.



Ansvarsfördelning Kurskatalog

Uppgifter Ansvar Ne Ansvar UBA Kommentar

Skapa anmälningskoder Enstaka kurser Kurspaket 

Aktivera/inaktivera anmälningskoder Enstaka kurser Kurspaket 

Skapa kursstarter för anmälningskoder x

Skapa kurspaket
Ne kan skapa 

mallar x

Skapa kursstarter för kurspaket x

Göra kurser sökbara x



Ansvarsfördelning Ansökningar

Uppgifter Ansvar Ne Ansvar UBA Kommentar

Behandla ansökningar x

Fördela ansökningar x

Kursplacera elever x

Returnera ansökningar x



Ansvarsfördelning SFI 
(se även studerandeadministration)

Uppgifter Ansvar kommun Ansvar UBA Kommentar

Registrering av SFI ansökan (papper) x

Registrering av SFI anmälan x

SFI-fördelning av ansökningar x

Kursplacera elever (SFI-kursplacering) x

Returnera ansökningar x

Uppflyttning av kursgrupper x

Registrera frånvaro /klarmarkera x



Ansvarsfördelning 
Studerandeadministration

Uppgifter Ansvar Ne Ansvar UBA Kommentar

Studerandeadministration

Skapa grupper x

Skapa kurspaket, koppla underliggande grupper x

Skapa prövningsgrupper (en grupp per kurs) x

Skapa prövningsgrupp efter validering x

Skapa lärlingsgrupper x

Registrera avbrott/ej påbörjat x

Registrera och låsa betyg  x

Skriva ut betygskataloger x

Skicka underskriven betygskatalog till resp. kommun x

Godkänna betyg x

CSN - exportera filer x

SCB - exportera filer x

Skicka  betygsfiler till UHR x

Byte av grupp (endast samma kurs!) x



Ansvarsfördelning ekonomihantering
Mycket preliminärt! Ekonomimodulen används från vt-19

Uppgifter Ansvar Ne Ansvar UBA Kommentar

Koppla gruppen till bransch x

Koppla avtal och prisgrupper m m x

Göra priskontroll innan frysning x

Starta frysning x

Ta fram underlag i Excelformat x

Ta fram betalningsunderlaget x



Regler för namngivning av 
kurspaket och grupper

• Namngivning av anmälningskoder för enstaka kurser
– Anmälningskoder för enstaka kurser skapar Norrtälje 

vuxenutbildning för de mest vanliga kurser med studieform 
”klassrum dag” (-KD) och ”distans” (-DI) och dessutom för 
Svenska, SVA, Engelska och Matematik med studieform 
”klassrum kväll” (-KK)

– Behöver ni anmälningskoder för enstaka kurser som inte finns 
med kan ni beställa dessa hos oss. 
T.ex. för studieform ”lärling” (-LÄ)

– Namn av anmälningskoder för enstaka kurser sätts ihop av 
kurskod och studieform (t.ex. ENGENG06-DI)



Regler för namngivning av 
kurspaket och grupper

• Namngivning av anmälningskoder för kurspaket
– Anmälningskoder för kurspaket skapar varje 

utbildningsanordnare själv.

– Ni får döpa de som ni vill med två undantag:
− Vård- och omsorgsutbildning (bas och fördjupning)
− Barnskötare (bas och fördjupning)

– Skriv gärna utförliga beskrivningar i rutan ”Beskrivning” och visa 
tydlig förkunskaper i rutan ”Förkunskaper” så slipper ni och vi 
många onödiga frågor.



Regler för namngivning av 
kurspaket och grupper

• Namngivning av grupper
– Vi vill att alla grupper döps efter samma regler.

– Namnet sätts ihop så här:

• Prövningsgrupper

[kurskod]PRÖV[termin][kortnamn]

t.ex. ENGENG05PRÖVH18UBA

kurskod studieform veckor startperiod kortnamn
ENGENG05 KD 10 P119 UBA ENGENG05KD10P119UBA



Period- och kurslängder
• Norrtälje vuxenutbildning kör 5 perioder per år á 10 veckor.
• Norrtälje vuxenutbildning tillåter kurslängder med 10 och 

20 veckor. Man får dock INTE erbjuda 20 veckors-kurser i 
period 5.

• Om en elev vill läsa kurser på 5 eller 15 veckor så få den 
göra det. I så fall söker eleven ändå 10 eller 20 veckor, 
kontaktar Norrtälje vuxenutbildning och vi meddelar UBA 
när det är godkänd. UBA ändrar grupptillhörighet i 
efterhand.



norrtalje.alvis.gotit.se

norrtalje.alvis.gotit.se/student

norrtalje.se/vux
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