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Välkommen till
Vuxenutbildningen

Studier på grundläggande
och gymnasial nivå

Fabriks- Bryggare- och Sparregatan

Välkommen till vår skola!
Vi är glada att ha dig här och hoppas att du
kommer att lyckas bra med dina studier.
För att hjälpa dig har vi satt samman detta
häfte med råd och tips. De visar vilka rättigheter
och skyldigheter du har och vilka regler vi har
för att skolan ska vara en trivsam plats för alla.

Så här fungerar
Vuxenutbildningen
Lunch, kaffe och mikrougnar
Vår cafeteria finns på plan 1 på Fabriksgatan 12 och är öppen alla
vardagar kl. 7.30 - 15.00, på tisdagar fram till kl. 19.30. Där finns
även ett elevkök med kylskåp och mikrovågsugnar. Elevkök finns
även på Bryggaregatan och på Sparregatan.
Rent och snyggt
Håll rent och snyggt efter dig. Använd papperskorgarna som finns
runt om i skolan för att slänga skräp. Tänk på att vi källsorterar.
Så betalar du
I cafeterian kan du betala med både kort och kontanter.
När du köper kompendier på skolan ska du betala med kort.
Bilar, cyklar och buss
Det finns flera parkeringsplatser i området kring Vuxenutbildningen på Fabriks- och Bryggaregatan.
Cykelparkering finns vid korsningen Bryggaregatan/Lidaholmsgatan under motorvägen. Du får däremot inte parkera din cykel
på Fabriksgatan på motsatt sida av Vuxenutbildningen.
Södra Torget, Borås busscentrum för lokalbussar, ligger omkring
200 meter från skolan.
Hjälpmedel för funktionsnedsatta
Kontakta din lärare om du behöver extra stöd. Om du behöver
hjälpmedel av medicinska skäl ska du lösa det tillsammans med
närhälsans rehabmottagning.

Rökning
Inne på skolan och vid våra entréer är det förbjudet att röka.
Minst 15 meter från entre måste du stå.

Appen Ping
ong mobile

Internet, E-post, Wifi och Ping Pong
I Ping Pong (= lärplattform) finns all den information som berör
dig och dina studier. Här kan du också kommunicera med dina
lärare och kurskamrater.
Ping Pongs hemsida är boras.pingpong.se. Du kan också ladda
ner appen Ping Pong mobile som finns till iPhone- och Android.
Lösenord till Ping Pong skickas till dig via e-post till den adress
du angav i din ansökan.
OBS! Tänk på att ditt konto i Ping Pong inaktiveras så fort du
avslutar dina studier på Vuxenutbildningen. Det betyder att du
inte kommer åt dokument m.m. som du sparat på ditt konto.
Regler för datoranvändandet i skolan
Ta gärna med dig egen bärbara dator till skolan. Du får även använda mobilen för studier, men den ska vara i tyst läge. Alla elever
har tillgång till skolans fria wifi Boras_free_internet. Tänk på att
inte missbruka wifi för det kan leda till att du stängs av från det
trådlösa nätet.
Våra IT-ansvariga, Maria Rönntoft och Thorbjörn Palm, hjälper
dig med inloggningsproblem och IT-frågor som har med din utbildning att göra.
Ändringar av namn, adress eller telefon
Om du byter namn, adress eller telefonnummer berättar du det
i receptionen så snart som möjligt så att skolan kan nå dig med
aktuell information.

När du är sjuk eller frånvarande
Sjukdom/ vård av barn (VAB)
Om du eller någon närstående är sjuk och du måste vara borta
från skolan ska du anmäla det direkt till läraren via Ping Pong.
Kan du inte det ska du ringa till receptionen, tel 033-35 81 27.
Du ska också anmäla dig till Försäkringskassan via deras hemsida
www.forsakringskassan.se eller på telefon 0771-524 524.
Vid längre sjukdom ska du även säga till CSN. Tänk på att det
krävs läkarintyg om du är sjuk eller har vård av barn längre tid än
en vecka.
I Ping Pong finns länkar direkt till Försäkringskassan och CSN.
Frånvaro från undervisningen
När du behöver vara ledig använder du en en särskild blankett.
Blanketten kan hämtas i receptionen eller från VX-elevrum i Ping
Pong. Eftersom du själv ansvarar för dina studier måste du anmäla
din frånvaro till skolan. Är du borta utan godkännande avbryts
dina studier automatiskt och CSN meddelas.
Du måste även kontakta CSN om du byter kurs under utbildningens gång.
Besök hos tandläkare, läkare, socialsekreterare och liknande ska
du i första hand boka utanför schemalagd skoltid.
Avbrott eller studieuppehåll
Om du varit frånvarande från skolan i mer än tre veckor utan att
ha varit aktiv i dina studier anser skolan att du har avbrutit kursen
och vi kontaktar CSN och du riskerar att förlora din ersättning.
Prata därför med kurator eller studie- och yrkesvägledare innan
du väljer att avbryta en kurs.
Barn i Vuxenutbildningen
Du ska inte ta med dig dina barn till skolan. Ibland kan det finnas
särskilda skäl för dig att ta med sig sitt barn till skolan men din
lärare avgör om det är möjligt.

Dina studier
För att lyckas med dina studier är det nödvändigt att du aktivt
deltar i undervisningen. Du har alltid ett eget ansvar att klara dina
studier. Men vi erbjuder hjälp som gör dina studier enklare.
På Vuxenutbildningen finns läsesalar, bibliotek och datorer. Vi
har även bemannade studiehallar där du kan få extra hjälp från
lärare. Schema till dessa publiceras i Ping Pong ”VX - Elevrum”
eller ”VX - Elevrum Yrkesvux”.

Läromedel
Din utbildning är gratis men du kan behöva betala kurslitteratur,
undervisningsmaterial och eventuella resor. Vissa läroböcker kan
lånas från biblioteket.
Studerar du en lång utbildning på Grundläggande vuxenutbildning får du låna böcker av skolan. Tänk på att du måste du betala
för borttappade eller trasiga lånade böcker.
Bibliotek
I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter
samt få hjälp med att söka information. Från vårt bibliotek kan
du låna böcker från alla bibliotek i Borås stad. Här finns också ett
antal Chromebooks som du får använda och du kan även låna en
Chromebook över dagen.
Kopiering
Det finns en kopiator i biblioteket som du kan använda. Varje
kopia kostar så prata först med personalen i biblioteket. Du kan
betala kontant eller med swish.
Ekonomiskt stöd för dig som är ung
För dig som är under 20 år finns ekonomiskt stöd från CSN.
Kontakta dem för mer information. www.csn.se.
Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Du är välkommen med frågor som rör ditt studie- och yrkesval
till våra studie- och yrkesvägledare. Här kan du också diskutera
behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ
samt dina personliga tankar om framtida studier och yrkesval.
Tider för DropIn och telefonnummer hittar du på vår hemsida,
www.boras.se/vux.
Studieplan ett måste
Alla elever måste ha en individuell studieplan som tar hänsyn till
dina mål med utbildningen och vilken tid som du kan lägga ner

på studierna (helfart, halvfart eller annan studiehastighet).
Studieplanen upprättas i Alvis. Logga in på ditt studerandekonto. Du kan få hjälp att göra din studieplan tillsammans med våra
studie- och yrkesvägledare.
Om du byter kurs eller utbildning
Som elev har du möjlighet att byta kurs eller utbildning, om det
finns plats. När du byter måste du göra en ny studieplan och
sedan ta kontakt med CSN eftersom din nya studietakt eller studieinnehåll kan påverka ditt studiemedel.
Det gäller även om du bara byter en delkurs eller går från exempelvis dagstudier till distansstudier i samma kurs.
Resursteamet - Ett extra stöd i studierna
Tveka inte att prata med din handledare, kurator, lärare eller studievägledare för att få råd och stöd om du av olika skäl inte kan
följa kursen enligt planeringen. De berättar vilken hjälp just du
kan få.
Din lärare kan också ta initiativ till ett samtal under kursen om
du inte klarar att studera enligt din planering. Samtalet ska hjälpa
dig att tillsammans med din lärare ta fram en plan för hur du ska
ta igen missade moment.
Om du ändå får svårt att följa planeringen bör du kontakta
resursteamet för att prata om dina möjligheter att fullfölja kursen.
Resursteamet finns för att du ska få extra stöd för att du bättre ska
klara dina studier. Vuxenutbildningens team av specialpedagog
och speciallärare är utbildade för att kunna hjälpa dig hitta de
verktyg du behöver för att klara dina kurser.

Antagning, schema och betyg
Antagning till utbildningar/kurser
Du söker till våra utbildningar på hemsidan Alvis
(https://boras.alvis.gotit.se/student/)
När du sökt en av våra utbildningar får du först en bekräftelse
att din ansökan är registrerad. Bekräftelsen skickas som sms eller,
om du saknar mobiltelefon, som ett mejl. Du får ytterligare ett
meddelande om din ansökan har antagits. Övrig information om
din ansökan bevakar du genom att logga in din webbansökan i
Alvis.
Reservintagning
Under den första kursveckan sker en reservintagning. Om du inte
tänker gå en kurs ber vi dig att så snart som möjligt berätta det för
vår administration så att vi tidigt kan erbjuda platsen till en annan
sökande (se kontaktuppgift längst bak).
Betyg och kursplaner
Vi följer de senaste kursplanerna och dess betygskriterier. Betygsskalan är A – F, där A är högsta betyg och F motsvarar Icke
Godkänt, IG.
Om det saknas betygsunderlag betygsätts inte kursen. Det markeras med ett streck ( - ) i betygskatalogen.

Din trivsel är viktig
Din och andras utbildning betyder mycket för oss.
Därför arbetar vi hårt för att alla ska trivas hos oss och känna sig
trygga i vår miljö.
”En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill,
när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,
trakasseras eller utsätts för kränkande behandling. Alla ska känna sig
trygga och välkomna att arbeta och studera hos oss. Studerande såväl
som personal ska uppleva ett meningsfullt sammanhang och delaktighet i verksamheten.”
- Vuxenutbildningens likabehandlingsplan
Värdegrund
Vuxenutbildningen vill motivera dig till ett livslångt lärande och
ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och höja din kompetens för att stärka din ställning på arbetsmarknaden eller för
högre studier.

Vi hjälper dig att nå dina mål men tänk på att du har ett stort
eget ansvar för dina studier.
Dina tankar om utbildningen
Vänd dig alltid till din lärare i första hand om du har synpunkter
på kursens planering, innehåll och kunskapskrav.
Elevdemokrati och ditt inflytande i skolan
Kursråden och elevforumet är våra demokratiska institutioner där
du som elev kan vara med och påverka din och dina kurskamraters studiesituation. Kursråd äger rum två gånger per termin. På
kursrådet pratar gruppen om vad som fungerar och önskemål om
förändringar. En gång per termin hålls det även ett större elevforum.
I vår verksamhet är allas röster viktiga. Elevdemokrati hjälper
oss att göra våra utbildningar ännu bättre samtidigt som den ger
dig som elev en större delaktighet i skolan.
Stöld och försäkring
Som studerande vid Vuxenutbildningen är du olycksfallsförsäkrad
under skoltid, inklusive under resan till och från skolans undervisning, genom den kollektiva försäkring som Borås Stad har.
Skolan ansvarar däremot inte för saker du har med dig.
Om det börjar brinna
Om det börjar brinna måste du veta hur du tar dig ut. Läs skolans
utrymningsplan. Den finns på en tavla i varje lektionssal och i
korridorerna. Vi har även regelbundna brandövningar för din och
andras säkerhet.

Kontakta oss
Webbplats: boras.se/vux
E-post: komvux@boras.se
Telefon: 033-35 81 27
Studie- och yrkesvägledning
E-post: vux.syv@boras.se
Telefon: 033-35 81 20 eller 033-35 58 93 (sfi)
Specialpedagog, speciallärare & kurator
E-post: anna.wrzos@edu.boras.se (specialpedagog)
Telefon: 033-35 58 11
E-post: birgitta.lewin@edu.boras.se (speciallärare)
Telefon: 0721-60 08 72
E-post: maria7.johansson@boras.se (kurator)
Telefon: 033-35 81 37

