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Rettstype på elever
HVIS
eleven er død eller utvandret ihht status fra DSF
: IKKE RETT
ELLERS HVIS
elevens manuelle rettstype er U
og elevens ungdomsrett ikke er innfridd
: UNGDOMSRETT
ELLERS HVIS
elevens manuelle rettstype er V
og elevens voksenrett ikke er innfridd
: VOKSENRETT
ELLERS HVIS
elevens manuelle rettstype er F
og elevens fullføringsrett ikke er innfridd
: FULLFØRINGSRETT
ELLERS HVIS
elevens manuelle rettstype er I
: IKKE RETT
ELLERS HVIS
elevens inntaks-kommunenr er i eget fylke
og elevens rest ungdomsrett > 0
og elevens ungdomsrett ikke er innfridd
og eleven er <= 24 år 31/12 i inneværende skoleår (eller 24-årsgrensen er opphevet)
: UNGDOMSRETT
ELLERS HVIS
eleven er > 24 år 31/12 i inneværende skoleår
og elevens inntaks-kommunenr er i eget fylke
og eleven har fullført grunnskolen
og eleven ikke har fullført videregående skole
og eleven ikke har innfridd voksenrett
: VOKSENRETT
ELLERS HVIS
eleven oppfyller basiskrav for Fullføringsrett
og elevens inntaks-kommunenr er i eget fylke
og elevens fullføringsrett ikke er innfridd
: FULLFØRINGSRETT
ELLERS
: IKKE RETT

Rettstype på elevkurs med skoleår < 2000/2001
HVIS
grunnskolen (nivå=0)
: IKKE RETT
ELLERS HVIS
fagskolen (kurstype=F)
: IKKE RETT
ELLERS HVIS
skoleårets 4 første siffer >= elevens avgangsår fra grunnskolen
og elevens avgangsår fra grunnskolen >= 1994
og elevkursets rest ungdomsrett > 0
: UNGDOMSRETT
ELLERS
: IKKE RETT

Rettstype på elevkurs med skoleår >= 2000/2001
HVIS
grunnskolen (nivå=0)
: IKKE RETT
ELLERS HVIS
fagskolen (kurstype=F)
: IKKE RETT
ELLERS HVIS
elevkursets elevstatus er P
: IKKE RETT
ELLERS HVIS
og elevkursets rest ungdomsrett > 0
og eleven er <= 24 år 31/12 i elevkursets skoleår (eller 24-årsgrensen er opphevet)
: UNGDOMSRETT
ELLERS HVIS
eleven er > 24 år 31/12 i elevkursets skoleår
og eleven har fullført grunnskolen
og eleven ikke har fullført videregående skole
og det ikke finnes et tidligere elevkurs med innfridd voksenrett eller avsluttende kompetanse
: VOKSENRETT
ELLERS HVIS
elevkurset oppfyller basiskravet for Fullføringsrett
og elevkurset oppfyller kompetansekravet
: FULLFØRINGSRETT
ELLERS
: IKKE RETT

Forbruk av ungdomsrett på elevkurs
Forbruket kan settes manuelt per fylke. Hvis det ikke er gjort regnes det IKKE forbruk hvis minst ett av følgende kriterier
er oppfylt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grunnskole (nivå = 0)
Fagskolen (kurstype = F)
Reservert plass neste år
Elevstatus = P, H eller O
Kvote for ungdomsrett <= 0
Startår for forbruk av rett < 1994
Skoleårets 4 første siffer < startår
Skoleårets 4 første siffer > inneværende skoleårs 4 første siffer
Avbruddsdato er utfylt og < startdato for forbruk av rett
Skoleår < 20092010 og kursprosent > 0 og kursprosent < kursprosentgrense 2
Skoleår >= 20092010 og kursprosent < kursprosentgrense 2
Elevkursets beregnede rettstype er F

Har eleven fullført grunnskolen?
Hvis svaret ikke er manuelt satt må minst ett av følgende være oppfylt:
(a) Eleven har utfylt avgangsår fra grunnskolen
(b) Eleven har et kompetansebevis med nivå=0 og fullførtkode B, I, M eller X

Har eleven fullført videregående skole?
Hvis svaret ikke er manuelt satt må følgende være oppfylt:

Eleven har et kompetansebevis med fullførtkode B, I, M, A, L, K eller X i et kurs som er markert som avsluttende kompetanse eller fullført VGO.

Oppfyller elevkurset kompetansekravet?
Hvis svaret ikke er manuelt satt må følgende være oppfylt:

Eleven har en elevkurslinje uten sluttdato i fjor som er kompetansegivende for årets kurs.
Dette ses ved å søke fram fjorårets kurs i 5S012 og se om årets kurs finnes i lista under "Gir kompetanse til kurs".

Oppfyller eleven/elevkurset basiskravet for fullføringsrett?
Hvis svaret ikke er manuelt satt må følgende være oppfylt:

Eleven har et elevkurs uten sluttdato i fjor og med kurstype ulik Fagskolen og med elevstatus ulik P, H med ett av følgende oppfylt:
(a) rettstype Ikke rett og nivå 1 eller 2
(b) rettstype Fullføringsrett og nivå 2

Er elevens ungdomsrett innfridd?
Eleven har
minst 1 elevkurs som er markert med hake i "Ungdomsrett innfridd?"
eller ungdomsrettskvote større enn 0 og forbruk større enn eller lik kvoten.

Er elevkurset/elevens voksenrett innfridd?
Et elevkurs er avsluttende kompetanse hvis:
avbruddsdato er blank
og det er ikke reservert plass neste år
og fullførtkode er B
og elevstatus er ulik V
og programområdet er markert som avsluttende kompetanse
En elev har avsluttende kompetanse hvis:
det er satt JA til avsluttende kompetanse på eleven
eller det er satt BEREGNES og det finnes minst ett elevkurs som er avsluttende kompetanse
Et elevkurs er innfridd voksenrett hvis:
det er satt JA til innfridd voksenrett på elevkurset
eller elevkurset er avsluttende kompetanse
En elev har innfridd voksenrett hvis:
eleven har avsluttende kompetanse
eller det finnes minst ett elevkurs der det er satt JA til innfridd voksenrett

Er elevens fullføringsrett innfridd?
Eleven har minst 1 elevkurs som er markert med hake i "Fullføringsrett innfridd?".

