Bra att veta om du ska börja läsa på distans den 5 januari 2021
Inför studierna
När du läser kurser på distans sker det via utbildarens webbportal. Det är därför bra om du har viss
datorvana, är du osäker på din datorvana så kan du prata med din lärare vid kursstart så kan ni
tillsammans komma fram till en lösning som fungerar.
För att få hjälp med att formulera ditt mål med studierna, upprätta en studieplan och skriva en
ansökan kontakta studie- och yrkesvägledare Ann Dannberg. Därefter lämnas din ansökan vidare till
rektorn vid vuxenutbildningen som fattar beslut om antagning. Det är löpande antagning vilket
innebär att du oftast kan starta din kurs två veckor efter att du lämnat din ansökan. Du bestämmer
själv din studietakt, 100, 75 eller 50 % är vanligast. Östhammars kommun har avtal med NTI och KUI
som har ett stort utbud av distanskurser, www.nti.se och www.kui.se
När du läser på Komvux så har du rätt till studiemedel från CSN. När du gjort din ansökan till komvux
så kan du gå in på www.csn.se och göra din webbansökan där. Ha din studieplan/ansökan till hands
vid ansökan, där hittar du många uppgifter som CSN efterfrågar. Vid frågan om vilken skola du tänker
studera vid så finns inte NTI eller KUI med utan du anger vuxenutbildningen/Gimo. Ta god tid på dig
när du fyller i ansökan och läs frågorna noggrant.
Du ska ha all kursmaterial klar i god tid före kursstart, på skolornas hemsidor hittar du en
litteraturförteckning. Skolorna säljer kurslitteratur eller så kan du besöka en internetbokhandel eller
en fysisk bokhandel. Du får också möjlighet att använda många andra kanaler för inlärningen.
Exempel är webbsidor, e-böcker, föreläsningar via dator eller mobil, direktkontakt med din
personliga lärare per telefon, e-post, Skype eller motsvarande.

Under studierna
Du får inloggningsuppgifter, individuell studieplan och information från skolorna via sms eller mail för
att kunna ta dig in i skolans elevrum och din personliga sida. Du visar att du är aktiv i dina
distansstudier genom att varje vecka gå in i dina kurser i det digitala elevrummet via internet. Du gör
betygsgrundande uppgifter enligt anvisningarna som du följer varje vecka. Din lärare ger dig utförlig
respons på varje uppgift så att du vet hur du ligger till under kursens gång. Muntliga
betygsgrundande uppgifter gör du på telefon, Skype eller motsvarande. Varje vardag är din
personliga lärare tillgänglig både via telefon och via webben. I samband med kursens slut har du ett
betygssamtal med din lärare. Syftet är att du ska få en god uppfattning om på vilka grunder ditt
arbete bedömts.
Behöver du ändra din studietakt så kontaktar du studie- och yrkesvägledare Ann Dannberg. Du kan
förlänga kursen max 2 gånger och detta ska meddelas senast en (1) vecka innan kursen tar slut.
Du kan också pausa en kurs, dock max två veckor.
Tänk på att om du har studiemedel från CSN så påverkas det också vid ändring. Kom ihåg att även
meddela CSN vilken förändring som gjorts.
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Efter studierna
När betyget är satt skickar skolorna det till vuxenutbildningen i Östhammars kommun där du sedan
kan begära ut dokumentet för att söka in på utbildning eller söka jobb. Östhammars kommun skickar
automatiskt in ditt betyg till betygsdatabasen. Ur den databasen hämtar www.antagning.se sedan
sina uppgifter.
Om du har fått betyget F i någon kurs så ska du kontakta din lärare för att ta reda på vad du behöver
komplettera för att få ett annat betyg. Ta sen god tid på dig för att repetera in kursen igen och gör
dina kompletteringar. Du har 1 år på dig efter att F-betyget har blivit satt att göra detta. Avbryter du
studierna innan du fått något betyg och vill börja studera igen så behöver du ange vilket skäl du hade
till avbrottet. Då inleds en ny bedömning om antagning av rektorn på vuxenutbildningen. På KUI får
du inte fortsätta till C-nivån om du har ett F i A eller B-nivån.

Att läsa naturvetenskapliga ämnen på distans
Vid studier i naturkunskap 1 och 2, samt biologi 1 och 2 gör eleven laborationerna hemma. Det
innebär att man, genom instruktioner från NTI, gör inköpen i en vanlig matvaruaffär och sedan utför
laborationerna hemma i köket.
Vid studierna i fysik 1 och 2 samt kemi 1 får du laborationslådor hemskickade från NTI. Dessa ska
sedan skickas tillbaka efter avslutad laboration. Obs! Detta fungerar inte om man befinner sig
utomlands.
Vid studier i fysik 3 och kemi 2 görs laborationerna i Stockholm, vid ett tillfälle per kurs.

Kontaktuppgifter
-Rektor för vuxenutbildningen i Östhammars kommun: Magnus Kjellsson, 070-8601992,
magnus.kjellsson@osthammar.se
Studie-och yrkesvägledare: Ann Dannberg, 0173-866 53, ann.dannberg@osthammar.se
Utbildningssamordnare: Maria Skoglund, 0173-866 16, maria.skoglund@osthammar.se

