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Välkommen att studera på Komvux!  

På Komvux erbjuder vi många olika typer av 

kurser som kan genomförs på olika sätt, allt för 

att passa den enskildes behov.  

Du ska kunna studera hos oss oberoende om 

du gör det på heltid eller om du enbart behöver 

läsa in något eller några ämnen för behörighet 

till högskola eller bara av eget intresse.  

Vi erbjuder kurser dagtid i klassrum men för dig 

som jobbar finns s.k. flexkurser i många fall. Vi 

erbjuder dessutom distanskurser via Hermods 

eller Miroi när vi inte har kursen i vårt eget 

utbud. 

 

Vad är då skillnaden mellan att läsa 

kursen som en ordinarie kurs med 

klassrumsundervisning jämfört med att 

läsa kursen som en flexkurs. 

Fördelarna med att läsa en kurs med 

klassrumsundervisning är många. De kanske 

viktigaste är: 

- Du får mer lärarstöd vilket kan vara 

nödvändigt i många fall för att klara av 

kurserna på ett bra sätt. Särskilt om du 

inte har stor studievana eller om du 

behöver mycket stöd för att du ännu 

inte behärskar svenska språket så bra. 

 

- Du blir en del av en undervisningsgrupp 

vilket ofta underlättar inlärningen då du 

får delta i klassrumsövningar och 

diskussioner som underlättar 

inlärningen. Du får också 

studiekamrater som du kan plugga  

Kontaktuppgifter till Lärare 
 
Biologi 1 och 2, Kemi 1 och 2, Naturkunskap 1a1, 
1a2, 1b och 2. Matematik 1a, 1b och 1c 
Birgit Hallin Telefon: 0612- 805 20 
E-post: birgit.hallin@kramfors.se 
 
Engelska 5 och 6 
Kevin Harrison Telefon: 0612- 805 20 
E-post: kevin.harrison@kramfors.se 
 
Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a, Internationella 
relationer, Internationell ekonomi, Privatjuridik, 
Sociologi, Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2 och 3 
Daniel Sjöberg Telefon: 0612- 808 29 
E-post: daniel.sjoberg@kramfors.se 
 
Information och kommunikation 1, Psykologi 1 
och 2a 
Patrik Eriksson Telefon: 0612- 808 29 
E-post: patrik.eriksson@kramfors.se 
 
Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och 2 
Kerstin Fahlén Telefon: 0612- 805 62 
E-post: kerstin.fahlen@kramfors.se 
 
Matematik 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4 
Eva-Carin Erlander Telefon: 0612- 805 20 
E-post: eva-carin.erlander@kramfors.se 
 
Kommunikation, Svenska som andra språk(SAS)  
2, 3, Svenska 2 och 3, Religion 1 och 2, 
Pedagogiskt ledarskap, 
Jenny Larsson Telefon: 0612- 805 20 
E-post: jenny.larsson@kramfors.se 
 
Svenska som andra språk(SAS) 1, Svenska 1 
Christina Persson Telefon: 0612- 805 20 
E-post: christina.persson@kramfors.se 
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Individuell studieplan 

När du blivit antagen kommer det att upprättas 

en individuell studieplan av en studievägledare 

där det framgår vilka mål du har med studierna, 

vilka kurser du läser och under vilken tid mm. 

Studie- och Yrkesvägledning 

Studierna kan bedrivas på heltid eller deltid, 

dagtid eller flexibelt. Det är också möjligt att 

kombinera studierna med arbete eller med 

studier på någon annan nivå. Du kan t ex 

samtidigt läsa matematik på gymnasienivå och 

engelska på grundläggande nivå.  

 

Studie- och yrkesvägledarna arbetar: 
kl. 8.30- 16.00 
Telefonnummer: 0612- 80 500 
E-post: syv.vuxenutbildningen@kramfors.se 

 

Besöksadress: Komvux Ådalsskolan,  

Limstagatan 15, ingång E 2 är alltid öppen 

Besöksadress: Vuxenutbildningen Vallen 
Kramfors Företagsvägen 2, skylt finns ovanför 
entrén 

Som Studie- och yrkesvägledare jobbar: 
Birgitha Persson, Joakim Svensson och Håkan 
Johansson 
 

Välkommen att kontakta oss!

 

 

Studietider 2017-2018 

Höstterminen pågår: 170828-180112 

Vårterminen pågår: 180115-180601 

 

Vid några tillfällen under året t ex under jul och 

nyårshelgerna pågår inga lektioner. Det innebär 

dock inte att du är ledig, utan du kommer att 

ha planerade självstudier. 

tillsammans med eller fråga om saker du inte 

förstår även utanför undervisningstid. 

 

Vad innebär det då att läsa flexkurser 

och när passar det att studera på det 

viset? 

Flexkurser läser du med lärarstöd via webben i 

lärplattformen IT´s learning, där du får 

information om kursinnehåll och redovisar 

många av dina uppgifter. Du har även möjlighet 

att träffa lärare om du behöver stöd. Vissa 

examinationer/träffar kan du behöva 

genomföra på plats.  

Notera att när du är antagen behöver du på 

egen hand ta kontakt med respektive lärare i 

kurserna efter att du blivit antagen. Om du inte 

gör det blir du struken från kursen. 

Flexstudier kräver ofta mycket av den enskilde 

eleven i form av disciplin och studievana och 

bör inte vara ett förstahandsalternativ om du 

känner att du behöver mycket stöd i dina 

studier. Däremot är det ett mycket bra 

komplement som finns framförallt för 

människor som jobbar eller p g a andra skäl har 

svårt att delta i dagtidsundervisning.  

 

Datasal 

Som studerande har du tillgång till datorer på 

skolan. Datasalen A3 är öppen måndag-fredag  
kl. 9-15. Inloggningsuppgifter till datorer skickas 

med vid antagning. 

 

  

IT´s learning 

Komvuxstuderande har tillgång till 

kursinformation, studieuppgifter och mail 

genom lärplattformen IT´s learning. 

Inloggningsuppgifter skickas med ditt 

antagningsbesked. När du gör avbrott eller 

avslutar studierna kommer ditt konto att 

plockas bort efter en tid. Glöm inte att spara 
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dina personliga filer på annan plats, annars går 

de förlorade. 

Schema 

Schemat läggs ut på IT´s learning under 

”Komvux information” samt på hemsidan: 

www.kramfors.se/komvux . Alla studerande får 

schemat i pappersform vid terminsstart. 

 

Skolbibliotek 

Skolbiblioteket är öppet alla dagar 10.00-15.30. 

Skolbiblioteket är datoriserat och 

sammankopplat med Kramfors 

kommunbibliotek. På biblioteket har du tillgång 

till facklitteratur och skönlitteratur, 

dagstidningar och tidskrifter, talböcker inlästa 

på band, DVD- filmer, tryckta uppslagsverk, 

artikeldatabaser samt Alex författarlexikon (på 

CD-rom). 

Kontakta Gunilla Sjödin som är Bibliotekarie på 

Ådalsskolan om du har frågor. 

Telefon: 0612-69 21 85 

E-post: gunilla.sjodin@kramfors.se 

 

Ett råd: använd skolbiblioteket, det är en 

fantastisk resurs! 

 

 

Frånvaro/Sjukanmälan 

Frånvaro eller sjukanmälan görs via e-post eller 

via telefon till den lärare som du först ska ha 

undervisning med. All frånvaro skall 

rapporteras till skolan. 

Vid sjukdom ska anmälan även göras till 

Försäkringskassan från första sjukdagen. Är du 

sjuk längre än en vecka ska du också lämna in 

läkarintyg till studie- och yrkesvägledaren. 

Viktigt är att även anmäla ”tillfällig vård av 

barn” och ”vård av närstående” till CSN. 

Information om detta finns på www.csn.se 

 

CSN 

Hos Centrala Studiestödsnämnden ansöker du 

om studiemedel. Enklast är att använda bankid 

vid ansökan. Observera att du måste göra 

 Specialpedagog och Kurator 

Både Kurator och Specialpedagog finns 

tillgängliga för dig som elev. De kan ge dig stöd i 

dina studier på olika sätt. 

 

Specialpedagog 

Anita Bladh Telefon: Kundtjänst: 

Mobil: 070-369 57 13    0612-800 00 

E-post: anita.bladh@kramfors.se 

Kurator 
Erik Åforsström Telefon: 0612- 805 55 
E-post: erik.aforsstrom@kramfors.se 
 
 

 

 

Gymnasieexamen inom kommunal 

vuxenutbildning 

För att kunna läsa på högskola eller universitet 

måste du ha grundläggande 

högskolebehörighet. Den får du genom att läsa 

kurser och ta examen inom ett  

högskoleförberedande program. Det är även 

möjligt att läsa kurser och ta examen  

inom ett yrkesprogram. Läser du dessutom 

SAS 2 och 3 eller Svenska 2 och 3 samt Engelska 

6 får du också grundläggande 

högskolebehörighet. Samhällskunskap 

1a2 är en vanlig ”särskild behörighet” som kan 

vara bra att ha om du funderar på att söka till 

högskola/universitet. 

 

Särskild prövning 

Du som på egen hand vill läsa in en kurs eller 

höja ett betyg kan göra en prövning mot en 

avgift av 500 kr. Det innebär att du på egen 

hand läser in en kurs enligt kursplan och 

redovisar dina kunskaper i de flesta fall både 

skriftligt och muntligt vid fåtal tillfällen. 

Prövning är möjlig i de kurser som finns i vårt 

utbud. Ansökan görs på blanketten: Anmälan 

om Särskild prövning.  
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Antagning 

Innan kursstart kommer du att få ett 

antagningsbesked utskickat som ett brev med 

följande innehåll: 

- I antagningsbeskedet kommer det att 

stå vilka kurser du blivit antagen till och 

till vilka kurser du står kvar som sökande 

till. 

- Förutom ditt antagningsbesked 

medföljer även en blankett där du ska 

kryssa för om du vill ha platsen eller 

inte. Du ska sedan skriva under och 

lämna eller skicka in den så fort som 

möjligt. 

- Inloggningsuppgifter till lärplattformen 

IT´s learning, som du behöver för att 

kunna kommunicera med dina lärare 

samt få information om vad som händer 

när någon lärare är sjuk. Du får också 

information om hur IT´s learning 

fungerar. 

- Förteckning över den kurslitteratur som 

du måste anskaffa på egen hand. Är du 

under 20 år har du rätt att få låna 

böckerna. 

 

 

Distansstudier - Hermods och Miroi 

Väljer du att söka distanskurser via Hermods 

eller Miroi och blir antagen till sökt kurs så 

kommer du inte att ha möjlighet till personlig 

handledning, utan all kommunikation sker via 

dator och ev. telefon. 

 

 

Likabehandlingsplan och handlingsplan 

för krishantering 

Vuxenutbildningen har rutiner vad gäller 

likabehandlings- och krishantering. Läs mer om 

handlingsplanerna på It´s learning. Du kan 

också vända dig till någon av dina lärare om du 

vill ha svar på frågor kring detta. 

 

 
 

en studieförsäkran till CSN för att utbetalning 

av studiemedel ska påbörjas. Studieförsäkran 

görs via CSN:s hemsida med bankid eller din 

personliga kod inom tre veckor efter du 

påbörjat studierna. 

Alla utbetalningar går via Swedbank. Har du en 

annan bank, gör ett besök där och gör en 

skriftlig anmälan om att få komma med på 

CSN:s kontolista för utbetalningar. För vidare 

information kontakta CSN på telefon:  

0771-27 60 00 eller via webben: www.csn.se 

Skolan rapporterar regelbundet din 

studieomfattning till CSN. 

 

Aktivitet i kurserna 

Det är viktigt att visa för lärarna att du är aktivt 

studerande i en kurs. Vid kursstart är det viktigt 

att du omedelbart visar att du ska delta i kursen 

genom att gå på lektion om du läser kursen 

dagtid i klassrum.  

Har du inte möjlighet att delta, men vill behålla 

din plats tar du genast kontakt med din lärare.  

Läser du kursen som flexkurs måste du också 

själv ta kontakt med din lärare så att ni 

tillsammans kan upprätta en 

studieplanering.  

 

Under kursens gång är det också viktigt att visa 

att du är aktiv i kursen genom att delta i 

klassrumsundervisning och genomföra 

överenskomna uppgifter/examinationer etc. 

Som flexelev behöver du också visa aktivitet 
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genom att hålla kontakt med din lärare och 

genomföra överenskomna uppgifter och 

examinationer.  

Deltar du inte aktivt i kursen kan du komma att 

bli utskriven ur densamma och kan då bli 

återbetalningsskyldig för det studiemedel som 

du fått utbetalat.  

 

 

Avbrott eller tillägg av ett eller flera 

ämnen 

Om du vill göra avbrott i en kurs eller lägga till 

en kurs måste du kontakta en Studievägledare. 

Viktigt är att komma ihåg att studiemedlet kan 

komma att påverkas vid avbrott eller byte av 

kurs. Du måste också anmäla alla förändringar 

till CSN. 

Det bästa för dig när du vill byta en kurs mot en 

annan är att kontakta Studie- och 

yrkesvägledare (SYV) senast sista aktuell 

ansökningsdag för chans till ett bra byte. 

Sista ansökningsdag  Kursstart 

Fredag 11 augusti Måndag 28 augusti 

Fredag 1 september Måndag 18 september 

Fredag 15 september Måndag 2 oktober 

Fredag 20 oktober Måndag 6 november 

Fredag 24 november Måndag 11 december för 
distanskurser, SFI och 
grundläggande nivå  

Fredag 8 december Måndag 15 januari 2018 

Torsdag 4 januari Måndag 15 januari 2018 

 

Rutin vid fusk/Plagiat 

Tyvärr har det blivit vanligare att elever 

försöker ta genvägar i sina studier. Viktigt är att 

känna till att lärare därför också blivit allt bättre 

på att se igenom sådant. Med fusk avses att en 

studerande använt sig av otillåtna metoder vid 

en examination t ex vid ett prov eller en 

inlämningsuppgift. Det är vidare otillåtet att 

plagiera information som hittats i böcker eller 

på internet. En studerande som har fuskat vid 

någon form av examination får ett underkänt 

betyg på examinationen och måste göra om 

densamma. 

 

Lärare ansvarar för att rapportera varje incident 

med fusk till rektor. Den studerande erhåller en 

skriftlig rektorsvarning. Vid upprepat fusk 

ansvarar rektor för eventuella sanktioner 

såsom t ex en avstängning från utbildningen. 

 

 

Några tips inför inlärningen 

Planera din tid och försök hålla din planering så 

ökar dina möjligheter att klara studierna på ett 

bra sätt. 

I It´s learning finns en kalender och ett 

planeringsstöd. Be om hjälp av lärare att 

komma igång med det om du vill börja använda 

verktygen. 

 
 

Kalendern finns också som App till din 

smartphone om du har en sådan. 

 

Annars så går det utmärkt att göra sitt eget 

arbetsschema med hjälp av penna och papper. 

Kl. Mån Tis Ons
ns 

Tor Fre Lör Sön 

8:20-
9:50 

Eget 
arbete 
engelsk 

Mate-
matik i  
B 16 

svensk
a i B 14 

Engels
ka i  
B 14 

svensk
a i B 14  

L 

10:10- 
11:40 

Mate-
matik i  
B 16 

Eget 
arbete 
samhäll 

svensk
a i B 14 

Eget 
arbete 

svensk
a i B 14 

Jobba 
extra 
med E 

11:40- 
12:40 

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Mate-
matik D 

12:40- 
14:10 

Engels
ka i  
B 14 

Mate-
matik i  
B 14 

Samhäl
lskunsk
. i B 14 

Eget 
arbete 

Samhäl
lskunsk
. i A 3 

Lång-
lunch I 

14:30- 
16:00 

Eget 
arbete 

Hos 
tand-
läkare 

Engels
ka i  
B 14 

Mate-
matik i  
B 14 

Eget 
arbete 
samhäll 

Eget 
arbete 
svensk
a 

G 

16:20- 
18:20 

Eget 
arbete 
film 

Ont gör 
det 

Eget 
arbete 

Eget 
arbete 

(sh)  till 
16:30 

 

 

 

Lycka till och be gärna personalen om hjälp 

när du behöver stöd med strukturen!  
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