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KOSKI
Tidtabell för överföring av de som ansökt via gemensam ansökan
Alla som deltar i den gemensamma ansökan ska ha vitsorden och övriga uppgifter korrekt
överförda till KOSKI senast 29.5.2018. Uppgifterna flyttas från KOSKI till Studieinfos
prestationsregister där de används i valet av studerande. Förbindelsen mellan KOSKI och
prestationsregistret stängs ner 4.6.2018, så det är det sista datumet man kan korrigera eventuella
fel så korrigeringen hinner överföras från KOSKI till prestationsregistret med tanke på
valprocessen i den gemensamma ansökan.
Läroanstalterna ska kontrollera att uppgifterna om eleverna har överförts korrekt.
Korrigeringarna och kompletteringarna måste göras före överföringsdeadlinen.
DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS LÄROKURS (åk 9)
Eleven får avgångsbetyg
De som avlagt lärokursen i den grundläggande utbildningen ska få sina avgångsbetyg överförda
till KOSKI som bekräftade. Bekräftelsedatumet kan förläggas i framtiden (t.ex. 2.6.2018), det
måste alltså inte vara detsamma som överföringsdatumet.
I Primus:
- Fyll i 2.6.2018 (eller det datum då den grundläggande utbildningen upphör) för eleverna i
fältet Examensdatum i Studeranderegistret. Samma datum ska stå i fältet Läsåret slutar i
Information om skolan-registret. (Det här kommer att ändras så att datumen inte
behöver vara desamma. Ändringen görs i följande programuppdatering.)
- Alla prestationer ska vara inskrivna i elevens läroplan.
- Överförs till KOSKI redan före 2.6.2018, senast 29.5.2018.
- För närvarande överförs lärokursprestationen (avgångsbetyget), när fältet
Examensdatum är ifyllt i Studeranderegistret.
- Om man får ett avgångsbetyg överförs prestationerna för åk 9 inte separat.
Eleven får villkor men avlägger dem
Om en elev får villkor i ett visst läroämne, ska vitsordet i läroämnet vara 4, och vitsorden ska
överföras normalt, men avgångsbetyget ska inte bekräftas. Man ska inte anteckna att eleven
kvarstannar på klassen. Om villkoren avläggs, ska prestationen bekräftas, och
prestationsdatumet ska vara det datum då villkoren avlades (t.ex. senare på sommaren). En
person som avlagt villkoren ska som sista status för studierätten ha ”Utexaminerad” så denna
status överförs till KOSKI.
I Primus:
- Eleven ska ges vitsordet 4 i det ämne som eleven fått villkor i.
- I fältet Uppflyttning från klass ska man inte ha “Stannar kvar på klassen”.
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Fyll inte i fältet Examensdatum ännu.
När eleven får villkoren avlagda, skriv in prestationsdatumet i fältet Examensdatum och
ange alternativet “Uppflyttas” i fältet Uppflyttning från klass.

Eleven får villkor men avlägger dem inte och kvarstannar
Om eleven inte avlagt villkoren, antecknar man att eleven stannar kvar på klassen eller överförs
till årskurslös undervisning, beroende på hur man förfarit med eleven. OBS!  För en elev som fått
villkor syns inte vitsorden i KOSKI-tjänstens gränssnitt ”Avgångsbetyg” och inte heller på ”årskurs
9”-fliken, eftersom ingendera prestationen har bekräftats. Vitsorden för en sådan elev finns alltså
i Studieinfos prestationsregister.
I Primus:
- Eleven ska ges vitsordet 4 i det ämne som eleven fått villkor i.
- I fältet Uppflyttning från klass ska man välja alternativet “Stannar kvar på klassen”.
- Om eleven övergår till årskurslös undervisning, ska fältet Årskurslös undervisning ikryssas
i Studeranderegistret.
- Eleven börjar från rent bord på hösten och överförs till KOSKI på nytt i vanlig ordning.

Eleven kvarstannar direkt
Om eleven kvarstannar på årskurs 9, ska läroämnena skickas inom ramen för åk 9-prestationen,
med anteckning om att eleven kvarstannar på klassen. Nionde årskursen överförs som bekräftad
men avgångsbetyget bekräftas inte.
- I fältet Uppflyttning från klass ska man välja alternativet “Stannar kvar på klassen”.
- Fyll inte i fältet Examensdatum.
Om eleven flyttar till en annan skola på en annan ort (dvs. till en annan utbildningsaktör), ska
studierättens status överföras som ”Avgått”. Men om skolbytet sker inom samma
utbildningsaktör, kan man fortsätta uppdatera samma studierätt.
I Primus:
- Om den studerande byter till en annan utbildningsaktör, ska man i Studeranderegistrets
fält Utskrivningsdatum ange det datum då eleven slutar i den nuvarande skolan.
Om eleven däremot övergår till den årskurslösa undervisningen, är det uppgiften om att eleven
är i årskurslös undervisning som ska skickas. För en elev som övergått till årskurslös undervisning
ska både åk9-prestationen och avgångsbetygsprestationen överföras som obekräftade.
I Primus:
- Kryssa i fältet Årskurslös undervisning i Studeranderegistret.
- Fyll inte i fältet Examensdatum.
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Det här förutsätter en systemändring i Primus och vi siktar på att i denna veckas
uppdateringsversion ha med följande inställning: om Årskurslös undervisning är ikryssat,
överförs både åk9-prestationen och avgångsbetygsprestationen.

LÄROÄMNE SOM ÄMNESSTUDIER I GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN
Enskilda prestationer i läroämnen i den grundläggande utbildningen överförs i normal ordning
som ämnesstuderande, så att läroämnesprestationerna kommer in som skilda prestationer
under huvudnivån.
I Primus:
- Det här kräver en systemändring: i fältet Studerandens mål med studierna ska man välja
“2 avlägga en del av examen”, varvid studeranden betraktas som ämnesstuderande. Det
här kommer in i Primus så fort som möjligt, dock inte ännu i den här veckans
uppdatering.
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS PÅBYGGNADSUNDERVISNING
I läroämnena och vitsorden ska det ingå en uppgift om huruvida det är fråga om höjning av
vitsord. I KOSKI-gränssnittet markeras höjda vitsord med en obelisk (†).
I Primus:
- Den här uppgiften kan inte överföras från Primus.
Betyg för påbyggnadsundervisning ges
Om en elev ges betyg över avlagd påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen,
ska också prestationen på huvudnivån överföras som bekräftad, utöver läroämnena.
I Primus:
- Skriv in det relevanta datumet i fältet Examensdatum.
- Alla prestationer ska vara bedömda och införda i elevens läroplan.
Betyg för påbyggnadsundervisning ges inte
Om en elev inte får något betyg över avlagd påbyggnadsundervisning i den grundläggande
utbildningen, ska prestationen på huvudnivån inte bekräftas. De avlagda läroämnena och
vitsorden överförs i normal ordning.
I Primus:
- Fyll inte i fältet Examensdatum.
- Alla prestationer ska vara bedömda och införda i elevens läroplan.
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Om eleven har avgått från utbildningen på eget initiativ, ska den sista studierättsstatusen för
eleven vara ”Avgått” (datumet för statusen ska vara det datum då eleven lämnat utbildningen).
I Primus:
- Fyll i Utskrivningsdatum-fältet i Studeranderegistret.
Om eleven inte har slutfört prestationen under läsåret men inte heller har meddelat att hen
avgår, ska den sista studierättsstatusen vara  ”Anses ha avgått” (datumet för statusen ska vara
läsårets sista skoldag).
I Primus:
- Fyll i Utskrivningsdatum (läsårets sista dag)
- Fyll i fältet Orsak till avgången för eleven.
- I registret Avgångens orsaker: välj alternativet ”Anses ha avgått” i fältet Studierättens
status (KOSKI).
- OBS! Registret Avgångens orsaker beaktas ännu inte vid KOSKI-överföringar från
grundskolor. Det här kommer att inkluderas i programmet så fort som möjligt, dock ännu
inte i den här veckans uppdatering.
GYMNASIETS AVGÅNGSBETYG
Gymnasiets avgångsbetyg inklusive vitsorden i läroämnena och kurserna ska överföras inom
utsatt tid. Hela gymnasiets lärokursprestation ska vara bekräftad. Bekräftselsedatumet kan
förläggas framåt (2.6.2018), dvs. bekräftelsedatumet måste inte vara detsamma som
dataöverföringsdatumet.
I Primus:
- Fyll i fältet Examensdatum.
- Alla prestationer ska vara införda i studerandens läroplan.
- OBS! Det förekommer ännu brister i KOSKI-överföringen av gymnasiediplom och
temastudier. Dessa kommer att korrigeras, och målet är att de ska vara med i denna
veckas uppdatering.
VALMA och LUVA
Uppgifterna om VALMA och den gymnasieförberedande utbildningen ska överföras inom utsatt
tid. I fråga om dessa utbildningar är det ytterst viktigt att i alla avlagda utbildningsdelar inkludera
utbildningsdelens omfattning.
I Primus:
- Omfattningarna ska anges på utbildningsdelarnas registerkort i Kurser-registret:
Kompetenspoäng för VALMA och Studieveckor för gymnasieförberedande.
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