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Välkommen till Komvux! 

 
 
Som vuxen studerar du på ett annat sätt än du gjorde i grundskolan eller 
gymnasiet. Komvux erbjuder dig stora möjligheter att själv bestämma 
över hur du vill studera. Du kanske studerar på hel- eller deltid, på dagtid 
eller på distans. Det betyder bland annat att det finns en hel del olika 
saker du behöver tänka på. Det här häftet är tänkt att fungera som ett 
hjälpmedel för dig och svarar på vanliga frågor om Komvux. Här hittar du 
information som är bra att veta för dig som vuxenstuderande. 
 
 På följande sidor får du information om: 
 

▪ Vad som är bra att tänka på när du studerar på 
Komvux 

 
▪ Vilken studerandeservice Komvux kan erbjuda 

dig 
 

▪ Viktiga telefonnummer och adresser 
 

 
Bra att veta om studier på Komvux 

 
Undervisning 
 
För att dina studier ska gå så bra som 
möjligt är det viktigt att du deltar i 
undervisningen. På lektionerna eller 
arbetspassen får du viktig information 
och hjälp med dina studier. Du träffar 
även andra som arbetar med samma 
eller likartade uppgifter som du. 
 
Om du läser på distans eller flexibelt 
håller du kontakten med din lärare via 
lärplattformen samarbeta.se, e-post eller 
telefon beroende vad ni kommit överens 
om. 
 
Om du är sjuk måste du meddela skolan 
och försäkringskassan från första dagen.  
 
Om du av andra skäl inte kan närvara ska 
läraren i förväg meddelas. Du är skyldig att 
på egen hand ta igen det du missat. Om du 
inte är aktiv i kursen och lämnar in de 
uppgifter som erfordras eller är inaktiv 

under tre veckor betraktar skolan det som 
ett kursavbrott. 
 
Telefonnummer för att anmäla frånvaro 
till skolan är 0950-169 25.  
 
 

Lärare 
 
Behöver du komma i kontakt med en 
lärare finns det flera sätt. På Komvux 
hemsida finns alla lärares scheman. Du 
kan dessutom alltid e-posta till din lärare. 
Informationen finns under ”Kontakt” på 
Komvux hemsida. 
 

 
Läs och skrivsvårigheter 
 
På Komvux kan du som har läs- och 
skrivsvårigheter öva upp din förmåga att 
läsa och skriva samt få tillgång till vissa 
hjälpmedel. 
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Läromedel 
 
Du köper själv din kurslitteratur enligt 
aktuell litteraturlista. I vissa kurser finns 
möjlighet att hyra läromedel. En kostnad 
för tillhandahållen materiel tas ut.  
 
 

Avbrott eller ändring av 
studietakt 
 
Om du vill avbryta dina studier bör du 
först tala med studie- och 
yrkesvägledare. De kan ge vägledning 
och hjälpa dig att hitta alternativa 
lösningar.  
 
Kom också ihåg att lämna tillbaka 
eventuella lånade läroböcker och 
skåpnycklar samt att meddela CSN.  
 
Att ändra studietakten kan påverka ditt 
studiestöd – kontakta CSN för mer 
information. 
 
 

Ledighet 
 
Vill du ha ledighet kontaktar du dina 
lärare. På expeditionen finns en blankett 
för ledighetsansökan. Den går också att 
hämta under ”Ansökningsblanketter” via 
Komvux hemsida. 
 
Ledighet får beviljas av lärare högst 3 dagar 
per termin och 5 dagar per kalenderår. 
Ytterligare ledighet kan beviljas av rektor 
efter ansökan med särskild blankett för 
maximalt 3 veckor. Vid behov av längre 
ledighet måste eleven ta studieuppehåll. 
 
 

Betyg 
 
Efter varje avslutad kurs, utom 
orienteringskurs, får du ett betyg.  
Du kan, när du vill, begära ett samlat 
betygsdokument. Ett samlat 
betygsdokument innehåller alla betyg du 
fått inom kommunal vuxenutbildning i 
Lycksele kommun.  

Om du vill kan du få ett samlat 
betygsdokument med endast vissa betyg. 
Säg till på skolexpeditionen. 
 
För att få ett slutbetyg från avslutad 
utbildning på grundskole- eller 
gymnasienivå tar du kontakt med studie- 
och yrkesvägledare vid Komvux. 
 

 
Värdera dina kunskaper 
 
Om du har kunskaper och/eller 
färdigheter som du saknar betyg eller 
intyg på kan du vända dig till studie- och 
yrkesvägledare för validering. Det kan 
röra sig om sådant som du har lärt dig i 
yrkeslivet, på fritiden eller genom studier i 
Sverige eller i ett annat land. 
 
Prövning är ett annat alternativ för dig 
som skaffat dig kunskaper på egen hand 
eller som vill höja betyget på en kurs du 
läst tidigare. 
 
 

Adressändring 
 
För att vi ska kunna nå dig med viktig 
information måste du meddela 
expeditionen om du ändrar hemadress, e-
postadress eller telefonnummer. 
 

 
Studie- och yrkesvägledning 
 
Hos studie- och yrkesvägledningen kan du 
få svar på frågor gällande yrke och 
utbildning samt information om 
utbildningsmöjligheter inom Komvux.  
Du erbjuds även kortare väglednings-
samtal eller kan boka tid för längre samtal. 
Du kan också få hjälp med studieplanering 
och andra studiefrågor. 
 
 

Studerandeservice 
 

Bibliotek och studierum 
 
På Tannbergsskolans bibliotek hittar du 
fack- och skönlitteratur, olika tidskrifter och 
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referenslitteratur, som kan vara till hjälp för 
dig i dina studier. 
 
I lärcentrums lokaler i J-huset finns 
möjlighet till studieplatser. Här kan du 
bedriva studier på tider när du inte har 
lektioner. Fråga i skolexpeditionen om var 
det är ledigt för dagen. 
 
 
 
 

Kafeteria 
 
På Tannbergsskolan finns en kafeteria 
som är öppen alla skoldagar 08.00 – 
15.00. 
  
Lunch Lunchkuponger finns att köpa i 
skolans matsal. I lärcentrums lokaler i J-
huset finns även ett lunchrum för dig som 
vill ta med egen mat. 
 

Telefonnummer, adresser och öppettider 
Sjukfrånvaro / annan frånvaro 
 
Om du av någon anledning inte kan komma till skolan meddelar du det på telefon. Du 
lämnar följande uppgifter. 
 
▪ Efternamn 
▪ Förnamn 
▪ Personnummer 
▪ Ämne och lärare som du skulle ha träffat under dagen 
▪ Frånvaroorsak 
 
Telefon: 0950 - 169 25 
 
Vid sjukdom måste du även göra sjukanmälan till försäkringskassan 1:a sjukdagen. 
Från och med den 8:e sjukdagen behöver du lämna läkarintyg på skolexpeditionen. 
 

 
 
Studie- och yrkesvägledning 
 
Studie-och yrkesvägledare, telefon 0950 - 167 76. 

Telefontid: Tisdagar och Torsdagar 8.00-9.00 
Drop in tid: tisdagar 10.00-11.00 
Kom på dropin tiden för frågeställningar, att boka vägledningstid, förändrad studiegång, 
ansökan etc. (Tiden används ej för vägledningssamtal, för detta får man boka tid) 

Besöksadress: Bredvid sporthallen och korridoren till idrott och El, vid skolsköterskorna 
och gymnasievägledare. 

 
 
 
Intagning 
Ta kontakt med Komvux för svar på frågor kring intagning, ansökningshandlingar och 
dylikt, telefon 168 95. 
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Expedition / Komvux 
Telefonnummer  0950 – 168 95 
E-post:    helena.blombacke@edu.lycksele.se 
Besöksadress  Lärcentrum, Tannbergsvägen 9, Lycksele 
 

 
Skolledning 
Komvux 
Rektor Johan Danielsson 

 
0950 – 167 94 
johan.danielsson@edu.lycksele.se 

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


