KURSKATALOG

Komvux
i
Kalmar

Välkommen till Komvux i Kalmar!
Norra vägen 47
- Grundläggande vuxenutbildning (GRUV)
- Gymnasial vuxenutbildning (Gy)
- SFI (undervisning i svenska för invandrare)
- Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Studie- och yrkesvägledare
SFI undervisning i svenska för invandrare:
Maritha Arffman 0480–45 18 42
maritha.arffman@gyf.se

Grundläggande vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna:
Peter Fors 0480-45 18 15
peter.fors@gyf.se

Gymnasial vuxenutbildning:
Tina Lovestedt 0480-45 01 52
christina.lovestedt@kalmar.se
Lisbeth Jonasson 0480-45 01 53
lisbeth.jonasson@kalmar.se
Marianne Holmgren 0480-45 01 54
marianne.holmgren@kalmar.se
Niklas Olson 0480-45 01 51
niklas.olson@kalmar.se
Madelene Öhlin 0480-45 01 49
madelene.ohlin@kalmar.se
Tina Foleby 0480-45 01 06
tina.foleby@kalmar.se
Soffi Finder Soriaux 0480-45 01 21
Soffi.findersoriaux@kalmar.se

Skolledning
Richard Berkeby, rektor: SFI, Lärvux, specialpedagogik 0480–45 18 10
richard.berkeby@gyf.se
Monica Thiel, rektor: Grund vux, Gymnasial vux , 0480-45 18 31
monica.thiel@gyf.se

Planerare

Martina Leander, planerare 0480-45 18 03
martina.leander@gyf.se

Receptionen

Sylvia Mehmeti 0480-45 18 00
sylvia.mehmeti@gyf.se
Öppet tider: Mån 08:00-16:00, Tis – tors : 08:00-14:00, fred: 08:00-13.00,
Lunchtid: 12:00-13:00
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Information inför studierna
Anmälan och antagning Gy studier
Du väljer själv vilken kombination av kurser du
vill studera. Heltidsstudier är 20p per vecka.
För att du ska lyckas och känna tillfredsställelse
med dina studier är det viktigt att du börjar
studera på rätt nivå utifrån dina förkunskaper
och att inriktningen motsvarar dina behov. Alla
som studerar hos oss ska ha haft ett samtal med
studie- och yrkesvägledare.
Anmälan sker på Webben.
https://open24.ist-asp.com/kunskapsnavet/vux/Vux/Start

Du som är folkbokförd i en annan kommun än
Kalmar, Mörbylånga eller Torsås måste lämna
din anmälan till din hemkommun. Orsaken till
detta är att din hemkommun måste besluta om
den är beredd att betala för din utbildning i
Kalmar.
Om du är intresserad av någon kurs – ta kontakt
med våra studie- och yrkesvägledare på
kunskapsnavet.
http://www.kalmar.se/kunskapsnavet

Behörighet
Du har rätt att delta i kommunens vuxenutbildning från och med höstterminen det år du
fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg/examen/
studiebevis från ett nationellt program i
gymnasieskolan är behörig även om du är under
20 år.
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Betyg
När du är klar med dina studier på Komvux får
du antingen ett utdrag ur betygskatalogen där
betyg på avslutade kurser sammanställs eller
slutbetyg/examen.
Om du har för avsikt att läsa mot en examen på
gymnasial nivå behöver du planera detta med
studie- och yrkesvägledningen på
Kunskapsnavet.

Betyg utfärdas inte automatiskt! Du måste
själv vid slutet av kursen anmäla vilka betyg
som betygsdokumentet ska omfatta. Betyget
beställer du i receptionen.
Betygen skickas automatiskt till UHR.
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Hemsida
På vår hemsida www.gyf.se/komvux finns
mycket värdefull information om Axel Weüdelskolan t ex schema, hur man får tag på personal,
regler och rutiner, utbildningar mm.

Läromedel
Om du läser en kurs inom SFI eller grundläggande vuxenutbildning får du låna läroböcker.
Studerar du på gymnasienivå betalar du själv
dina läromedel. Vid första informationstillfället
får du uppgift om vilka läroböcker som används
och var du kan köpa dessa.
Lånad litteratur lämnar du tillbaka vid
terminsslut!
Vilken kurslitteratur du ska ha kan du finna på
vår hemsida.
www.gyf.se/sv/komvux/Kunskapsport1/Planering
/Litteraturlista/

Ny information
Viktig information om t ex förändringar av
lektioner lämnas löpande på skolans hemsida.
www.gyf.se/komvux

Cafeteria
På bottenplanet har vi en cafeteria som
säljer smörgåsar, sallader, pajer mm.
Cafeterian har blivit en naturlig
mötesplats för våra studerande och
personal där de kan umgås över en fika.
Om du vill äta medhavd mat har du
tillgång till ett pentry.

Datatorg
Vi har datatorg som är tillgängliga för
elever. Där kan du skriva ut egna arbeten,
söka på Internet och ha datorstöd i dina
studier.

Försäkring
Alla komvuxelever är försäkrade under
den tid som ordinarie verksamhet pågår i
skolan och i samband med t ex praktik,
studiebesök och exkursioner anordnade
av skolan. Försäkringen gäller vid
olycksfallsskador.
Vårt försäkringsbolag är Protector.
Info: www.gyf.se/sv/OmGymnasieforbundet/Forsakringsarenden/
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Schema
Schemat för kurserna kommer att vara utlagt på WebUntis.
https://mese.webuntis.com/WebUntis/?school=Kalmar_AW#main

Observera att det några dagar in på terminen
kan bli schemaändringar om det t ex inte blir
tillräckligt med sökande eller om det visar sig att
många har schemakollisioner. Det är din
skyldighet, som elev, att hålla dig ajour med
uppdateringar när det gäller schemaförändringar
på skolans hemsida.

Sjukskrivning
Sjukanmälan är obligatorisk för alla som går på
skolan. Anmälan görs via Dexter eller
receptionen på tel 0480-45 18 00 före kl 08:00.
Om du är sjuk mer än en vecka måste du visa en
kopia på ett läkarintyg till din/dina lärare.
Anmälan måste också göras till
försäkringskassan första dagen!
Om du är hemma för sjukt barn (VAB) kontakta
skolan och CSN.

e-mail
Du kommer att få ett eget e-mail konto via
skolan som du skall använda under din
studietid.
förnamn.efternamn.student@ksgyf.se
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Studie- och yrkesvägledning
Hos våra studie- och yrkesvägledare kan du
få information kring allt som rör utbildningar,
yrken och arbetsmarknad. Studievägledaren
hjälper dig med att lägga upp en individuell
studieplan, både på kort och lång sikt. När
du besöker studievägledaren ska du ta med
dig betyg och andra handlingar för att underlätta den kommande studieplaneringen.
Studieplaneringen kan handla om
att kartlägga dina tidigare utbildningar
yrkeserfarenheter, språkkunskaper
och meriter.

individuell planering av dina studier
utifrån dina behov och förutsättningar.

behörighetskrav till olika utbildningar,
ansökningstider, studieekonomiska
frågor, informationssökning m m.
För dig som ska studera på gymnasienivå
finns studie- och yrkesvägledningen på Kunskapsnavet på tel 0480-45 01 50.
Om du ska läsa grundläggande vuxenutbildning eller lärvux vänder du dig till Komvux
direkt för studie- och yrkesvägledning. tel
0480-45 18 15
och för Sfi tel 0480-45 18 42.

Studiemedel
Du kan söka studiemedel från CSN (Centrala
studiestödsnämnden) från och med hösten
det år du fyller 20 år till och med det år du
fyller 56 år. CSN är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut
studiemedel för studier vid Komvux.

7 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR

Ansökan kan göras när som helst under året,
men beviljas retroaktivt för högst fyra veckor.
Kontakta CSN på www.csn.se eller ring 077127 60 00.

Studieplatser
På skolan finns det många platser där du kan
sitta och studera eller umgås med dina
kurskamrater t.ex. datatorg, grupprum och
studiehall. Det finns även möbelgrupper
utsatta i korridorer och på andra lämpliga
ställen.

Studier sen eftermiddag
(Sv/Sva, Ma, Eng)
I många flexkurser på gymnasienivå erbjuder
vi även ett lektionstillfälle sen eftermiddagstid/kvällstid. Detta passar dig som t ex
arbetar dagtid eller har schemakollisioner.

Resurs
För dig som behöver extra resurs har våra
lärare resurstid varje vecka och våra
specialpedagoger finns tillgängliga.
Tillsammans med dig och dina lärare skapar
de goda förutsättningar för att du skall klara
dina studier.

Studieformer
För att ge alla studerande möjligheter utifrån
vars och ens behov erbjuder vi olika
studieformer. Du kan också kombinera olika
studieformer. Nivåtest erbjuds innan
kursstart om du är osäker på din nivå.

Reguljära kurser
Reguljära kurser är till för dig som vill ha gemensamma lektioner tillsammans med din
studiegrupp och lärare. De följer traditionella
”terminstider”. Eftersom studietiden är
20 veckor och antalet lektioner är färre på
Komvux jämfört med gymnasieskolan måste
du vara beredd på att studera en hel del på
egen hand.

Flexen – flexibelt lärande
Flexen har blivit allt populärare de senaste
åren. I flexen kan du studera mycket på egen
hand.
Först möter du en studie- och yrkesvägledare
på Kunskapsnavet som planerar dina
studier. För att lyckas med studierna i flexen
är det viktigt att du är motiverad och är
beredd att ta ett stort eget ansvar för dina
studier. Studieformen passar framför allt dig
som inte kan gå på alla lektioner. Det är lätt
att komma i kontakt med din handledare
eller dina studiekamrater via e-post eller
SMS.

Flexen erbjuder
studiestart direkt,
studier under eget ansvar självständigt
i kombination med lärarledda
lektioner
Arbeta i grupp eller enskilt med
handledningstid.

Prövning
Prövning är till för dig som vill studera på egen
hand och få din kunskap utvärderad vid ett
speciellt examinationstillfälle. Du får en lärare
som går igenom kursinnehåll och
betygskriterier men för att få betyg måste du
göra en prövning. Det betyder att du tenterar
hela kursen skriftligt och/eller muntligt.
En prövning kostar 500 kr per kurs.
Har du fått betyget F eller Icke Godkänt
är prövningen kostnadsfri.
Du kan göra max två prövningar samtidigt.
Observera att anmälan till prövning är
bindande! Endast kontant betalning.
Återbetalning sker ej!
Du ska ha gjort din prövning inom 6 mån efter
att betalning erlagts.

Flexen är till för dig som:

Resurs/stöd

vill läsa kurser i en individuell studietakt:
du kan följa normaltakt, läsa snabbare
eller långsammare beroende på dina
egna förutsättningar,

Finns att tillgå av våra lärare och
specialpedagog.
Susanne Truedsson 0480-45 18 18
susanne.truedsson@ksgyf.se

vill börja studera vid valfri tidpunkt:
Det är ett nytt intag till flexundervisningen
var 5:e vecka.
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Särskild utbildning för vuxna
Lärvux

Lärvux är en skolform inom skolväsendet som
riktar sig till vuxna personer med
utvecklingsstörning eller förvärvad
hjärnskada. Undervisningen syftar till att
hjälpa människor att komma vidare i sina
utvecklings- och kunskapsprocesser.
Undervisningen ges i kursform, ett begränsat
antal timmar per vecka och kan kombineras
med annan sysselsättning eller arbete. Alla
kurser ges för närvarande på dagtid.

Lärvux erbjuder i första hand utbildningar på
grundläggande nivå och träningsskolenivå.
Exempel på kurser på grundläggande nivå är:
Svenska, Matematik, Engelska, Svenska som
andra språk och Samhällskunskap.
På träningsskolenivå erbjuds: Natur och miljö,
Individ och samhälle samt
Språk och kommunikation.
Exempel på kurser på gymnasial nivå är:
Svenska, Engelska, Matematik och
Samhällskunskap.

Lärvux är en skolform med egna kursplaner.
Varje elev läser efter sin individuella
studieplan.

Vänd dig till vår studie- och yrkesvägledare för mer
information.
Peter Fors
Tfn: 0480-45 18 15
peter.fors@gyf.se
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Kurser särskild
utbildning för vuxna
Lärvux
Träningsskolenivå
Individ och samhälle
Natur och miljö
Språk och kommunikation
Intyg delas ut efter avslutad kurs.
Grundläggande nivå
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Bara om det finns tillräckligt antal sökande så startar orienteringskurser/kurser i biologi, fysik,
geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, religionskunskap och teknik.
Gymnasial nivå
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
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Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning är till för
dig

Om du är intresserad av biologi, fysik, geografi, hemoch konsumentkunskap, historia, kemi och/eller
religionskunskap, vänd dig till vår studie- och

yrkesvägledare för mer information.
som inte gått i skolan på länge.
som vill träna på att läsa, skriva och
räkna.
som behöver läsa svenska som andraspråk.
som behöver förbereda dig för studier
på gymnasienivå.
som vill repetera dina högstadiekunskaper.
som behöver ett slutbetyg.
Den grundläggande utbildningen motsvarar
hela grundskolan till och med årskurs nio
och ger en allmän kompetens för
samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.
Du kan läsa fristående ämnen eller de ämnen som leder till
grundskolekompetens/slutbetyg (svenska,
engelska, matematik och
samhällskunskap).
Med studieformen ”reguljär” nedan avses
att du följer ordinarie terminstid.
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Peter Fors
Tfn: 0480-45 18 15
peter.fors@gyf.se

Kurser grundläggande
vuxenutbildning
Grundskolekurser

Poäng

Svenska

700p

innehåller 4 delkurser

Svenska som andraspråk

700p

innehåller 4 delkurser

Engelska

600p

innehåller 4 delkurser

Matematik

600p

innehåller 4 delkurser

Samhällskunskap

150p

Kvällskurs , kl. 17.00 – 19.00
Svenska som andraspråk

flex 700p

innehåller 4 delkurser

Engelska

flex 600p

innehåller 4 delkurser

Matematik

flex 600p

innehåller 4 delkurser

Kurserna biologi, fysik, kemi, histioria, religion, geografi, hem och
konsumentkunskap, och orienteringskurs datakunskap för nybörjare
startar om tillräckligt antal sökande finns.
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Gymnasial vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning är till för dig
som vill skaffa behörighet för högskolestudier
som har avbrutit dina tidigare gymnasiestudier
som vill ha slutbetyg/examen
som önskar förkovra dig i några
ämnen.
Gymnasial vuxenutbildning ger samma
kompetens och behörighet som
ungdomsgymnasiet. Du kan läsa och
kombinera kurser efter behov och intresse.
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Du kan börja studera på den nivå som passar
dina förkunskaper.
Med studieformen ”reguljär” på sid 8 avses att
du följer Studiegruppen för kursen i 20 veckor.
Du kan läsa om ”flexen” på samma sida i
kurskatalogen.
Vänd dig till Kunskapsnavets studie- och yrkesvägledare för mer information.
Tfn: 0480-45 01 50
OBS!
De reguljära kurserna ges under
förutsättning att det är tillräckligt
antal sökande! Mer än 5 pers/gr.

Kurser gymnasial vuxenutbildning
Gymnasiekurser

Studieform

Poäng

Anmärkning

Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

reguljär/flex
reguljär/flex
flex
reguljär/flex
reguljär/flex
reguljär/flex

100p
100p
100p
100p
100p
100p

även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll

Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7

reguljär/flex
reguljär/flex
flex

100p
100p
100p

även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll

Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4

reguljär/flex
reguljär/flex
reguljär/flex
reguljär/flex
reguljär/flex
reguljär/flex
flex
flex
flex

100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p

även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll
även sen em/kväll

Kemi 1
Kemi 2
Biologi 1
Biologi 2
Fysik 1a

flex
flex
flex
flex
flex

100p
100p
100p
100p
150p

Naturkunskap 1a1*/1a2*/1b*
Naturkunskap 2*

reguljär/flex
reguljär/flex

50p/50p/100p
100p

Samhällskunskap 1a1/1a2/1b
Samhällskunskap 2

reguljär/flex
reguljär/flex

50p/50p/100p
100p

Historia 1a1/1a2/1b
Historia 2a
Historia 3

reguljär/flex
reguljär/flex
flex

50p/50p/100p
100p
100p

Religionskunskap 1
Religionskunskap 2

reguljär/flex
reguljär/flex

50p
50p

Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Privatjuridik

flex
flex
flex

100p
100p
100p

Gymnasiearbete
100p
Program:
Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet/språk,
Samhällsvetenskapsprogrammet/samhällsvetenskap, Vård- och omsorgsprogrammet.

Prövning kan genomföras i respektive kurser (se sidan 8)
*Kursen kräver närvaro vid laborationer, exkursioner, redovisningar och prov
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Undervisning i svenska
för invandrare

Du har också möjlighet att göra en prövning i de
Du har också möjlighet att göra en prövning i de
olika SFI-kurserna.

SFI har som mål att ge invandrare
grundläggande kunskaper i svenska språket,
det svenska samhället och att förbereda för
yrkeslivet.

Tillsammans med lärare och studievägledare
upprättas en individuell studieplan för varje elev.
Det kostar ingenting att studera på SFI.
Studiemedel utgår inte.

Du har rätten att studera SFI om
Betyg ges efter avslutad kurs.
• du är folkbokförd i Kalmar kommun och har
svenskt personnummer.
• du är EU-medborgare som arbetar och är
bosatt i Sverige och då har ett tillfälligt
personnummer.

Vänd dig till vår studie- och yrkesvägledare för
mer information.
Maritha Arffman
Tfn: 0480-45 18 42
maritha.arffman@gyf.se

Anmälan till SFI kan göras under hela året.
Undervisningen är 15 timmar per vecka, föreller eftermiddag. Det finns också en
kvällskurs, 2 timmar per vecka för dig som
redan har svenskkunskaper.
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Komvux
Norra vägen 47
392 34 Kalmar
Telefon: 0480-45 18 00
E-post: komvux@gyf.se
Hemsida: www.gyf.se/komvux
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Välkommen till Komvux i Kalmar!
Har du planer på att börja studera?
Är du nyfiken på att lära nytt och vill utvecklas som människa?
Behöver du få betyg så att du kan söka in på högskolan?
Komvux i Kalmar kan då vara ett perfekt alternativ för dig. Vi har en lång tradition av
studier på vuxennivå. Personalen är mycket engagerad och erfaren och kommer att
hjälpa dig till rätta med dina studier.
Vår skola präglas av en berikande mångfald. De som studerar på vår skola har alla
olika utbildningsbakgrund och olika framtidsdrömmar. Många gör små
kompletteringar medan andra vill byta yrke och kanske behöver kvalificera sig för
studier på högskola.
Ta chansen att utveckla dig i något som intresserar dig!
Vi ger dig alla möjligheter att lyckas!
Richard Berkeby, rektor: SFI, och Lärvux och Specialpedagogik.
Monica Thiel, rektor: Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

Studera hos oss - du också!

Komvux
Kalmar
2018-06-25

