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Välkommen till Komvux!
Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan
utbildningsanordnare, information om det stöd som erbjuds dig.
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Förklaring till begrepp som används

Huvudman:

Den organisation som är ytterst ansvarig för
utbildningen inom Komvux Eskilstuna är Eskilstuna
kommun. Den som ansvarar för utbildning på
Komvux är rektor.

Utbildningsanordnare:

Den organisation/skola som fått uppdraget av
huvudmannen att genomföra en viss utbildning.

Teoretisk utbildning:

Kurser som du får utbildning i genom att läsa,
skriva och diskutera och som sker på din skola
eller via din skola (vid distansutbildning).

Arbetsplatsförlagt
lärande (APL):

Utbildning som genomförs praktiskt på en
arbetsplats där arbetet leds av en utsedd
handledare.
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Viktig information om studier
Undervisning
Din utbildning omfattar ett visst antal veckor och kan innehålla både teoretiskt
och arbetsplatsförlagt lärande. Det är viktigt att du använder tiden effektivt och
följer den uppgjorda planeringen som finns i din studieplan. Studietakten inom
vuxenutbildningen är intensiv och om du läser heltid, innebär det cirka 40
timmar per vecka. Om du känner att det är svårt att hänga med i studietakten,
prata med din lärare och kontakta en studie- och yrkesvägledare på Komvux.
Se Stöd och inflytande under studietiden.

Individuell studieplan
I samband med ansökan till Komvux har du möjlighet att träffa en studie- och
yrkesvägledare där ni kan diskutera alternativ, möjligheter, stöd och
studieekonomi.
Varje yrkesutbildning har ett generellt upplägg och om du blir antagen får du en
individuell studieplan. Om du skulle behöva kan det finnas möjlighet att anpassa
upplägget efter dina behov och förutsättningar. Detta sker i så fall i samråd med
lärare och studie- och yrkesvägledare. Om något ändras i upplägget av din
utbildning, ska din studieplan uppdateras. Ändringar gör du i samråd med din
lärare och med en studie-och yrkesvägledare.
Du hittar kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare i detta häfte, se
Kontaktuppgifter.

Läromedel
När du studerar gymnasiala kurser får du köpa dina läroböcker.

Värdera dina kunskaper
Saknar du intyg på kunskap du fått i yrkeslivet, på fritiden eller genom studier
finns möjlighet att validera. Det innebär att vi genomför en kartläggning,
bedömning och värdering av dina faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor –
din reella kompetens. Validering kan användas för kommande arbete eller i
samband med studier och kan förkorta din studietid. Efter validering får du ett
intyg på dina kunskaper. En validering kan även övergå i en prövning.
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Prövning innebär att du prövar dina kunskaper i en specifik kurs och får betyg.
Du kan genom särskild prövning även höja ditt betyg på en kurs du tidigare läst.
Om du vill ha mer information om validering eller prövning, ta kontakt med
Komvux studie- och yrkesvägledare. Se Kontaktuppgifter.

Avbrott eller ändring av studietakt
Vill du avbryta en utbildning eller behöver du ändra din studietakt? Börja med att
tala med din lärare och en studie-och yrkesvägledare på Komvux för att
eventuellt hitta nya lösningar.
Om du bestämmer dig för att inte fortsätta utbildningen, meddelar du det till din
lärare. Vill du ändra studietakt ska din individuella studieplan uppdateras och du
behöver även då tala med din lärare.
Om du har studiemedel från CSN måste du själv meddela avbrottet eller ändring
av studietakten till CSN, eftersom det kan påverka din studieekonomi.
Se Kontaktuppgifter.

Sjukfrånvaro/annan frånvaro
Om du av någon anledning inte kan komma till en lektion meddelar du din
frånvaro till utbildningsanordnaren. Följande uppgifter ska lämnas:
 för – och efternamn
 personnummer
 kurs/utbildning
 lärare som du skulle ha träffat under dagen
 frånvaroorsak (sjukdom, vård av barn eller annat)

Från och med den 8:e sjukdagen måste du kunna visa din lärare ett läkarintyg.
I vissa fall kan skolledningen kräva läkarintyg redan från den första dagen.
Sjukfrånvaro ska också anmälas till CSN om du har studiemedel. Vård av barn
eller föräldraledighet anmäls även till Försäkringskassan.
Se Kontaktuppgifter.
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Ledighet
Ledighet kan beviljas om det finns särskilda skäl för detta. Du ansöker om
ledighet hos din lärare. Ledighet som omfattar mer än två veckor måste beviljas
av rektor och särskilda skäl för ledigheten måste finnas. Om du tar studiemedel
från CSN behöver du kontakta CSN för att få information om hur det påverkar
din ekonomi. Kom också ihåg att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på
Komvux i Eskilstuna, så att du får information om hur uppehållet påverkar din
studieplanering.

Adressändring
Om du ändrar hemadress, kom ihåg att meddela Skatteverket.

Stöd och inflytande under studietiden
Försäkring
Som elev är du automatiskt olycksfallsförsäkrad under den tid du studerar via
Komvux. Försäkringen gäller skoltid, lektioner, raster, arbetsplatsförlagd tid,
studiebesök, studieresor och direkt färd till och från utbildningen. Incidenter ska
alltid anmälas till utbildningsanordnaren.

Läs- och skrivsvårigheter
Tycker du att det är besvärligt att läsa eller skriva? Läs- och skrivcenter på
Komvux kan hjälpa dig med en kartläggning av skriv – och läsförmågan. Efter
kartläggningen får du och din lärare en tydligare bild av vilket stöd du behöver i
dina studier.

Språkverkstad
I språkverkstan får elever hjälp på arabiska och somaliska med svåra svenska
texter. Du hittar språkverkstan i Komvux café.

Kurator
Komvux Eskilstuna har en kurator som ger råd och stöd i psykosociala och
ekonomiska frågor. Vill du boka tid får du enklast kontakt via e-post. Du kan
också ringa och lämna ett meddelande till kurator i kommunens växel.
Se Kontaktuppgifter.
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Plan vid kränkande särbehandling
Komvux Plan vid kränkande särbehandling gäller alla som studerar på
Komvux. Alla studerande ska behandlas lika oavsett:
 kön
 etnisk tillhörighet
 religion eller annan trosuppfattning
 sexuell läggning
 funktionsnedsättning
Planen för kränkande särbehandling finns hos din utbildningsanordnare och går
även att läsa på eskilstuna.se/komvux.

Lämna synpunkter
Du kan säga vad du tycker om Komvux Eskilstuna genom att ge oss din
synpunkt. Det finns många olika sätt – du kan använda:
 digital blankett som finns på hemsidan: www.eskilstuna.se/komvux
 skicka e-post till Vuxenutbildningen: vux@eskilstuna.se
 ta kontakt direkt med skolledningen, se Rektor.
Du kan lämna synpunkter anonymt. Om du är anonym, kom ihåg att Komvux då
inte har möjlighet att ta kontakt med dig för att följa upp din synpunkt.

Skyddade uppgifter
Din ansökan är en offentlig handling. Om du har skyddade personuppgifter,
måste du själv anmäla det till Antagningskansliet på Komvux Eskilstuna samt
meddela utbildningsanordnaren.
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Kontaktuppgifter och öppettider
CSN, Centrala Studiestödsnämnden
Telefonnummer:

0771–276 000

Hemsida:

www.csn.se

Skicka e-post till CSN: www.csn.se/kontakta-oss

Försäkringskassan
Hemsida:

www.fk.se
klicka på studerande så kan du göra en sjukanmälan

Telefonnummer:

0771–524 524

Komvux hemsida
Hemsida:

www.eskilstuna.se/komvux

Komvux Läs- och skrivcenter
Telefonnummer:

016-710 70 16

Besöksadress:

Komvux, Careliigatan 12, Eskilstuna

e-post:

lasochskrivcenter@eskilstuna.se

Kurator på Komvux
Siw Jansson
Telefonnummer:

016-710 10 68

e-post:

siw.jansson@eskilstuna.se

Komvux Studie- och yrkesvägledning
På Komvux, Careliigatan 12, kan du boka tid för ett vägledningssamtal med en
studie- och yrkesvägledare. Det går också boka tid genom att ringa Komvux på
016-710 10 30.
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Frågor om Vuxenutbildning
Telefonnummer:

016-710 10 30

Besöksadress:

Careliigatan 12, Eskilstuna

E-post:

vux@eskilstuna.se

Öppettider:

se aktuella öppettider på www.eskilstuna.se/komvux

Skolledning
Skolans besöksadress:
Komvux
Careliigatan 12
632 20 Eskilstuna

Rektor:

Eva Jansson 073-950 63 16

e-post:

eva.jansson1@eskilstuna.se

Antagning, studie- och yrkesvägledning och skoladministration
Administrativ chef:

Liselotte Flodman tfn 016-710 96 42

e-post:

liselotte.flodman@eskilstuna.se

Områdeschef

Mattias Öberg tfn 070-086 20 11

e-post:

mattias.oberg@eskilstuna.se

Vi hoppas att du får en bra tid
hos oss på Komvux!
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