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Välkommen till Komvux!
Det är en hel del man behöver hålla reda på när man studerar på Komvux. För
att hjälpa dig har vi gjort det här häftet, Viktigt att veta. Den innehåller praktiskt
information som vi tror att du kan ha nytta av.
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Bra att veta om dina studier
Undervisning
På lektioner och vid handledning får du viktig information och hjälp med dina
studier. Du träffar även andra som arbetar med samma uppgifter som du.
Om du läser på distans håller du kontakten med din lärare via en lärplattform
eller e-post och ibland telefon, beroende på vad ni kommit överens om. Det är
viktigt att du fullföljer studieplanering som du har fått. Om du har frågor om din
kurs ska du i första hand kontakta din lärare.
Ring alltid till oss om du inte kan komma till din lektion, annars riskerar du att bli
struken från kursen. Mer information hittar du under rubriken
Sjukfrånvaro/annan frånvaro.

Stöd i undervisningen
Behöver du extra stöd i något ämne? Prata med din lärare så kan du få extra
handledning.

Studier på Sfi
Utbildning i svenska för invandrare, Sfi, vänder sig till dig som saknar
grundläggande kunskaper i svenska språket i Sverige.
Innan start kallas du till ett kort samtal med en lärare. Beroende på din
skolbakgrund från hemlandet placeras du i den grupp som passar för dig. Det
finns tre studievägar på Sfi. Undervisningen är förlagd till antingen förmiddag,
eftermiddag, kväll eller flexibelt. Tillsammans med din lärare kommer du göra en
studieplan för dina studier. Studieplanen följer du sedan under din tid på Sfi.

Antagning till enstaka kurser på gymnasial nivå
Om du till exempel läser grundläggande matematik och sedan vill läsa
Matematik 1b, måste du göra en ansökan till Komvux. Detta gäller alla kurser på
Komvux. Ansökan gör du via webben, på Komvux hemsida
www.eskilstuna.se/komvux

Webbsökan ”Alvis”
Komvux Eskilstuna använder datasystemet Alvis för att visa vilka kurser och
utbildningar vi har samt för att hantera ansökningar. Om du bara vill se vilka
kurser och utbildningar vi erbjuder, när kurserna startar och när ansökan öppnar
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eller stänger kan du titta i kurskatalogen Alvis. Kurskatalogen hittar du via
Komvux hemsida www.eskilstuna.se/komvux
Om du vill ansöka till Komvux behöver du skapa ett studerandekonto och det gör
du i vår Webbansökan via Komvux hemsida www.eskilstuna.se/komvux
När du har skapat ett studerandekonto och ansökt kan du se information om din
ansökan och du kan även läsa meddelanden vi skickar till dig, samt att du själv
kan beställa betyg när du är klar med en kurs.

Lärplattformen Its learning
Om du studerar på Komvux i klassrum så används lärplattformen Its learning.
Här kan du se kursplaneringar, kursens uppgifter och här kommer du också i
kontakt med din lärare.

Datakonto
Som elev får du automatiskt ett datakonto som ger dig tillgång till skolans
datorer och nätverk. Datakontot får du av din lärare vid första lektionstillfället.
Så här gör du för att logga in första gången:
1. Använd en dator på skolan och skriv in det användarnamn du fått uppgift
om.
Lösenordet är dina fyra sista siffror i personnumret.
2. Du kommer nu att bli tvingad att byta lösenord, välj ett nytt med minst
sex tecken.
3. När du fått bekräftat att lösenordet ändrats fungerar ditt datakonto och du
kan nu logga in på itslearning med samma användarnamn och ditt nya
lösenord. Du kan även koppla upp dig på skolans wifi med samma
uppgifter.
Skolans datorer ska endast användas för skolarbete och inte för privata ändamål.
Glömt lösenord eller användarnamn till ditt Datakonto?
Om du glömt ditt lösenord kan du kontakta skolexpeditionen eller personalen i
Studiehallen F200 för att få datakontot återställt.

Sammanfattning:
Webbansökan Alvis – om du vill se vilka kurser och utbildningar Komvux erbjuder
och om du vill göra en ansökan.
Lärplattformen ItsLearning – den digitala plattform/sida som du ska använda när
du har börjat studera en kurs i klassrum. Här kan du se vilka uppgifter du ska
göra och kontaktuppgifter till din lärare.
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Datakonto- för att kunna använda Komvux datorer eller nätverk behöver du ett
datakonto.

Läromedel (litteratur och böcker)
Om du studerar på Sfi eller grundläggande nivå kan du låna läroböcker av
skolan. När du är klar med kursen lämnar du tillbaka böckerna. Om du läser på
gymnasial- eller yrkeshögskolenivå får du köpa dina läroböcker.

Regler för examination
På Komvux får du visa dina kunskaper på olika sätt. Det kan till exempel vara
inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar eller prov. I broschyren Regler för
examination får du information om de regler som gäller.

Betyg
Efter varje avslutad kurs, utom orienteringskurser, sätts ett betyg. När du
avslutat en eller flera kurser kan du beställa ett utdrag ur betygskatalogen.
Du kan själv beställa dina betyg genom att logga in på ditt studerandekonto
(webbansökan), via Komvux hemsida, om du har skapat ett konto. Har du inget
studerandekonto och har frågor om betyg kan du kontakta Komvux expedititon,
ringa eller e-posta till Komvux eller besöka en studie- och yrkesvägledare på
Kungsgatan 13.

Läs- och skrivsvårigheter
Tycker du att det är besvärligt att läsa eller att skriva? På Komvux Läs- och
skrivcenter kan du få en kartläggning av din läs- och skrivförmåga.
Du kan också få hjälp med att träna upp din läs- och skrivförmåga.
Du som har läs- och skrivsvårigheter kan få extra stöd när du studerar på
Komvux, till exempel:
kartläggning av läs- och skrivförmåga
intyg om läs- och skrivsvårigheter
stöd i studier
individuell läs- och skrivträning
information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på arbetsplatser eller i
våra lokaler
 alternativa lärverktyg.






Läs- och skrivcenter har sin verksamhet på Fristadsskolan.
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Skyddade personuppgifter
Din ansökan är en offentlig handling. Om du har skyddade personuppgifter,
måste du själv anmäla det till Antagningskansliet eller via studievägledare på
Kungsgatan 13.

Ledighet
När du ansöker om ledighet kontaktar du först din lärare. På expeditionerna finns
ledighetsansökan att hämta.

Avbrott eller ändring av studietakt
Vill du avbryta en kurs eller behöver du ändra din studietakt? Prata i första hand
med din lärare. Du kan även kontakta Komvux studie- och yrkesvägledare om du
har frågor om avbrott eller ändring av din kurs.
Studie- och yrkesvägledare finns på Kungsgatan 13, se Kontaktuppgifter.
Om du har studiemedel måste du meddela avbrott eller andra ändringar till
Centrala Studiestödsnämnden, CSN, eftersom det kan påverka din
studieekonomi.
Om du avbryter dina Sfi-studier på grund av arbete, sjukdom eller graviditet får
du återanmäla dig när du kan börja studera igen. Om du avbryter dina studier av
andra skäl än de som finns här ovan kan du bli nekad nystart på Sfi.
Om du avbryter en kurs på Sfi eller grundläggande nivå, ihåg att lämna tillbaka
lånade böcker. Annars måste du betala böckerna.

Plan för kränkande särbehandling
Komvux Plan för kränkande särbehandling gäller alla som studerar på
Komvux. Alla studerande ska behandlas lika oavsett:






kön
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
sexuell läggning
funktionsnedsättning.

Hela planen finns att läsa på eskilstuna.se/komvux
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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.
Prövning innebär att du prövar dina kunskaper mot ett specifikt kursmål 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
studie- och yrkesvägledarna på Kungsgatan 13.

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

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.

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 Komvux:

vux@eskilstuna.se

 ta kontakt direkt med skolledningen, se Kontaktuppgifter.
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.

Komvux hemsida
På eskilstuna.se/komvux hittar du kurser/utbildningar som är aktuella att
söka och annan viktig information.
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Studerandeservice
Försäkring
Som studerande blir du automatiskt olycksfallförsäkrad under den tid som du
studerar. Försäkringen gäller skoltid, lektioner, raster, praktikperioder,
studiebesök, skolresor och direkt färd till och från Komvux verksamheter. Mer
information finns på skolexpeditionen.

Bibliotek och studiehörna
I Komvux bibliotek hittar du fack- och skönlitteratur, olika tidskrifter och
referenslitteratur som kan hjälpa dig i dina studier. Biblioteket finns i St Eskils
lokaler. Du kan låna böcker med Stadsbibliotekets lånekort. Om du inte har
lånekort kan du ta med ditt ID-kort, så ordnar bibliotekets personal ett lånekort
åt dig. Lånetiden för böcker är fyra veckor.

Bibliotekets öppettider hittar du på dörren till bibliotekssalen. På hemsidan
(eskilstuna.se/komvux) kan du söka böcker och få länktips med mera.

Brandsäkerhet och utrymningsvägar
Utrymningsplaner finns uppsatta i alla Komvux lokaler. Där finns information om
nödutgångar och uppsamlingsplatser. Se till att du vet var uppsamlingsplatserna
ligger och kontrollera utrymningsvägarna.

Studiehall F200
I studiehallen kan du arbeta med dina studier och vissa tider få stöd från lärare.
Studiehallen är öppen alla dagar, förutom torsdag eftermiddagar.
Studiehall F200 finns i Komvuxskolan (Fristadsskolan) i sal F200.

Studiehall matematik och natur-ämnen
I studiehallen kan du få extra stöd och handledning i matematik och naturämnen av lärare utöver din ordinarie undervisning under större delen av dagen.
En handledare finns i studiehallen vissa tider för att hjälpa dig.
Studiehallen är öppen mellan klockan 9.00 och 16.00 alla vardagar utom tisdag.
För mer information besök studiehallen som finns i i våra lokaler på
Drottninggatan 16A.
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Studiehall Delta
Delta är en verksamhet som är till för dig som behöver extra lugn och ro när du
studerar. Studiehallen är öppen dagligen och finns i sal F212 på Fristadsskolan.
För att få tillgång till studiehall Delta ska du vara inskriven i Deltas verksamhet.

Flex Sfi
Flex sfi finns för dig som inte har möjlighet att studera kurs sfi A-D enligt
ordinarie schema. Flex sfi finns på Vildrosen.

Cafeteria
I Fristadsskolans bottenvåning finner du cafeterian som är öppen dagtid. I
cafeterian serveras fika och lättare måltider.

Aktuell information
I Fristadsskolans entré finns en tv-monitor som ger dig aktuell information.
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Kontaktuppgifter
Sjukfrånvaro/annan frånvaro – grundläggande eller
gymnasiala kurser
Om du av någon anledning inte kan komma till en lektion meddelar du det på
telefon 016-710 13 98. Sjukanmälan ska ske senast klockan 09.00 eller dagen
innan från klockan 16.00. Sammanhängande sjukdagar kan göras samtidigt. Där
lämnar du följande uppgifter:







personnummer
efternamn
förnamn
kurs
lärare som du skulle ha träffat under dagen
frånvaroorsak
(t.ex. sjukdom, vård av barn eller annan frånvaroorsak).

Från och med den 8:e sjukdagen måste du lämna in läkarintyg till
skolexpeditionen. I vissa fall får skolledningen kräva in läkarintyg från 1:a dagen.
Anmäl även sjukfrånvaro till CSN om du har studiemedel. Vård av barn eller
föräldraledighet anmäls även till Försäkringskassan.

Sjukfrånvaro/annan frånvaro – sfi
Läser du på Sfi och blir sjuk måste du meddela oss på telefon 016-710 29 03
eller via e-post. Sjukanmälan ska göras mellan klockan 08.00 och 11.00.

Fristadsskolans skolexpedition
Telefonnummer: 016-710 83 23
Besöksadress:

Careliigatan 12

Öppettider:

måndag, onsdag, torsdag 08:00–16:00
tisdag, fredag 08:00–13:00

Sfi skolexpedition
Telefonnummer: 016-710 55 30
Besöksadress:

Careliigatan 10

Öppettider:

måndag, onsdag, torsdag 08:00–16:00
tisdag, fredag 08:00–13:00
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Studie- och yrkesvägledning
På Kungsgatan 13 kan du prata med en studie- och yrkesvägledare och även
boka tid för ett vägledningssamtal.

Frågor om Vuxenutbildning
Telefonnummer:

016-710 10 30 (telefontider samma som öppettiderna)

Besöksadress:

Kungsgatan 13

E-post:

vux@eskilstuna.se

Öppettider:

För att se aktuella öppettider behöver du öppna Komvux
hemsida och klicka på rubriken Studie- och
yrkesvägledning: www.eskilstuna.se/komvux

Kurator
Siw Jansson
Telefonnummer: 016-710 10 68
E-post:

siw.jansson@eskilstuna.se

Komvux Läs- och skrivcenter
Telefonnummer: 016- 710 70 16
Besöksadress:

Fristadsskolan, Careliigatan 12

E-post:

lasochskrivcenter@eskilstuna.se
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Skolledning
Rektorsområde 1
Introduktionskurs för sfi, samhällsorientering och sfi Plus (SFI +).
Rektor:

Pernilla Lindström, telefon 016-710 43 95

e-post:

pernilla.lindstrom7@eskilstuna.se

Undervisning i svenska för invandrare, sfi.
Rektor:

Frida Flores, telefon 016- 710 45 82

e-post:

frida.flores@eskilstuna.se

Rektorsområde 2
Matematik, Naturämnen, Svenska som andraspråk, Snabb-/akademikerspåret
och Medicinsk sekreterare.
Rektor:

Henrik Freed, telefon 016- 710 23 55

e-post:

henrik.freed@eskilstuna.se

Rektorsområde 3
Svenska, Engelska, SO, Delta, Lärvux, Läs- och skrivcenter.
Rektor:

Mikael Rattur, telefon 016- 710 54 14

e-post:

mikael.rattur@eskilstuna.se

Rektorsområde 4
Yrkesutbildningar på gymnasial nivå, lärling och distanskurser.
Rektor:

Eva Jansson, Telefon 016- 710 15 80

e-post:

eva.jansson1@eskilstuna.se

Område 5
Antagning, studie- och yrkesvägledning och skoladministration.
Enhetschef:

Lars Svensson, telefon 016- 710 19 59

e-post:

lars.svensson@eskilstuna.se
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Områdeschef för Komvux Eskilstuna
Områdeschef

Mattias Öberg, telefon 016- 710 77 89

e-post:

mattias.oberg@eskilstuna.se

Lokaler
Fristadsskolan (Komvux huvudbyggnad)
På Fristadsskolan bedrivs undervisning i Svenska, Engelska och SO. Här finns
också undervisning inom Lärvux, Delta och Läs- och skrivcenter.
På Fristadsskolan finns även introduktionskurserna för Sfi, samhällsorientering
samt sfi+.
Lärosalarna kallas F101 – 110 på plan 1, F200 – 212 på plan 2 och F300 – 309
på plan 3.

Kungsgatan 13
Här finns studie- och yrkesvägledare och Sfi-samordnare, om du har frågor om
vuxenutbildning eller om du behöver boka tid till en studie- och yrkesvägledare.

Drottninggatan 16
På Drottninggatan 16 finns våra lokaler för matematik, NO, Svenska som
andraspråk och Snabb/akademikerspåret. Här bedrivs också undervisningen för
Medicinsk sekreterare.

Vildrosen
I Vildrosen bedrivs ordinarie studier på sfi A till D- kurs och sfi flex.

Viljan
Här finns merparten av ordinarie Sfi undervisning. Adressen till Viljan är
Careliigatan 10.
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Handlingsplan ”den gröna miljön”
Avfall: Osorterade sopor ska minska. Alla skall använda tillgängliga
källsorteringskärl och använda dem på rätt sätt. Allt papper ska också läggas i
återvinningstunnorna.
Pappersförbrukning: Pappersförbrukningen ska minska. Alla ska kopiera
dubbelsidigt. Skrivare ska ställas in (där så är möjligt) för dubbelsidig utskrift.
Energi: Energiförbrukningen ska minska. Alla ska tänka på att släcka lyset.
Datorerna ska stängas av efter arbetsdagens slut.
Inköp: Andelen varor som är miljövänliga ska öka. All personal ska köpa
miljömärkta varor så långt det är möjligt. Rekvisitioner ska märkas med
miljöåtta(8) vid inköp av miljömärkt vara.
Information och utbildning: Alla ska vara delaktiga i miljöarbetet. Miljö ska
diskuteras och vara en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Miljöombuden ska
få utbildning kontinuerligt, minst en gång per år. Alla studerande ska informeras
om Komvux handlingsplan för ”den gröna miljön”.
Transporter: Resor i tjänsten ska minska. Resor i tjänsten ska ske med
kollektivtrafik i första hand och fordons-enhetens miljöbilar i andra hand.
Utemiljön: Skräpet utanför entréer och på skolgårdar ska minska. Alla ska
verka för att skräp läggs i papperskorgar. Alla ska verka för att rökfri zon hålls
och att fimpar inte kastas på marken.

Tänk på våra allergiker
Håll Komvux parfymfritt!

Vi hoppas att du får en
bra tid hos oss!
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