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Viktigt inför studiestarten hösten 2020! 

Undervisningen inom vuxenutbildningen i Mariestad kommer under 

hösten genomföras både på distans och i vuxenutbildningens lokaler. 

Nuläget gällande pandemin tillåter inte att vi fullt ut återgår till 

skolförlagd undervisning. Om du ska komma i kontakt med oss i våra 

lokaler så är det utifrån att: 

• du är frisk och symtomfri 

• du respekterar och håller avstånd 

• du tillämpar god handhygien 

 



 

 

VÄLKOMMEN SOM STUDERANDE VID  

VUXENUTBILDNING MARIESTAD 
 

Vi på Vuxenutbildning Mariestad hoppas du kommer att trivas och att du ska 

lyckas med dina studier hos oss. Här följer några praktiska upplysningar som kan 

vara värdefulla under din studietid. 

 

Skolans adress Vuxenutbildning Mariestad 

Drottning Kristinas väg 50 

542 44  MARIESTAD   

 

E-post: komvux@mariestad.se 

Tel Expedition:  0501-75 56 00 

 Hemsida: mariestad.se/vuxenutbildning  

       

Skolans öppettider Entrén   

07.30-16.00     

Expeditionen  

Må-To 07.30-15:45  Lunchstängt 12.00-12:30 

Fr        07.30-14:00  

     

 

Biträdande rektor Per Andersson per.a.andersson@mariestad.se 

  0501- 75 56 06 

 

   

SYV   Catrin Johansson catrin.johansson@mariestad.se 

(Studie-och yrkesvägledare) 0501-75 56 85 

 

  AnnaKarin Malmén annakarin.malmen@mariestad.se 

  0501-75 56 92 

 

Kanslist   Katarina Löfnertz katarina.lofnertz@mariestad.se  

Expedition  0501-75 56 16  

   

Ansvarig för   

inskrivning av     Karin Westelius Stöckel karin.westelius-stockel@mariestad.se 

SFI-elever  0501-75 56 46  

 

Apl-ansvarig Malin Eriksson malin.a.eriksson@mariestad.se 

0501-75 56 28   



       

Lärare    E-mail 
 

Andersson Anna  anna.andersson@mariestad.se  

Appelgren Tommy  tommy.appelgren@mariestad.se 

Beiron Anna-Karin        anna-karin.beiron@mariestad.se 

Carlsson, Anders     anders.carlsson@mariestad.se 

Ekberg Johan  johan.ekberg@mariestad.se  

Elmgren Konrad  konrad.elmgren@mariestad.se 

Grundel Leong Britt   britt.grundel@mariestad.se 

Gunnarsson Jenny  jenny.gunnarsson@mariestad.se 

Jansson Karin  karin.jansson@mariestad.se  

Johansson Violeta  violeta.johansson@mariestad.se 

Karandova Svetlana  svetlana.karandova@mariestad.se 

Nilsson Thorbjörn  thorbjorn.nilsson@mariestad.se 

Nordén Linda  linda.norden@mariestad.se 

Rosell Isabella  isabella.rosell@mariestad.se 

Sahlberg Lena  lena.sahlberg@mariestad.se 

Skoglund Anette  anette.skoglund@mariestad.se 

Svantesson Anne-Marie ann-marie.svantesson@mariestad.se 

Thorell Richard  richard.thorell@mariestad.se 

Westelius Stöckel Karin  karin.westelius-stockel@mariestad.se 

Ölaf Abgar   abgar.olaf@mariestad.se 

 

 

  

  

 

 

 



Viktig information för studerande vid Vuxenutbildning  
 

Aktiva studier  

Det är viktigt att du följer din studieplanering som du gör upp med din lärare. 

Studerande som inte har varit aktiv under tre veckor i följd genom närvaro, 

inlämning av uppgifter, skrivs ut från kursen och avrapporteras även till CSN.  

 

Registrering 

Det är viktigt att du kommer ihåg att registrera dig till dina kurser. Det gör du till 

e-postadressen: komvux@mariestad.se. Du behöver skriva ditt namn och 

personnummer. Du får då även inloggningsuppgifter till vår lärplattform 

 

Studiemedel från CSN (Centrala studiestartsnämnden) 

För dig som har sökt studiemedel från CSN är det extra viktigt att du registrerar 

dig enligt ovan eftersom vi måste rapportera till CSN att du har påbörjat dina 

studier. Utan registrering utbetalas inga pengar från dem. 

  

Observera att det är du själv som ansöker om studiemedel till CSN, samt är 

ansvarig för att meddela dem eventuella ändringar i dina studier. Det gör du på 

deras hemsida: www.csn.se där du hittar all information om hur du gör ansökan.  

Vid frågor kan du även kontakta dem på telefonnummer: 0771-276 000  

 

Var uppmärksam på att studieavbrott och förlängda kursen kan påverka ditt 

studiestöd och i vissa fall kan du även riskera att bli återbetalningsskyldig. 

Ta därför alltid en tidig kontakt med syv om dina studier av någon anledning inte 

fungerar. Om Du funderar på att ändra din studieplanering eller avbryta en kurs 

måste du alltid prata med studievägledaren. 

 

Frånvaro 

Frånvaro anmäls till skolans expedition på tfn 75 56 16 eller 75 56 00 eller E-post 

komvux@mariestad.se  Om du är borta mer än sju dagar ska en kopia av läkarintyg 

lämnas till skolexpeditionen. Vid egen sjukdom ska du också anmäla till 

Försäkringskassan – från första sjukdagen – om du har studiestöd från CSN.  

Om du är sjuk under din arbetsplatsförlagda utbildning (APL) ska du både 

informera din praktikplats och skolan. 

 

Ledighet 

Beslut om ledighet under enstaka lektioner fattas av respektive lärare. Beslut om 

ledighet under mer än två dagar fattas av rektor. Ledighetsansökan hämtas på 

expeditionen. 

mailto:komvux@mariestad.se
http://www.csn.se/


 

 

Betyg 

För att din lärare ska kunna sätta betyg vid kursens slut måste det finnas ett 

underlag. Detta innebär normalt att du har fullgjort dina åtaganden vad gäller 

redovisningar (muntliga och/eller skriftliga) samt deltagit i de prov som varit under 

terminen. För att få ett betyg utskrivet måste du själv – före studietidens slut – 

skriftligt begära till skolexpeditionen eller syv vilka betyg du vill ha utskrivna.  

 

Plan mot kränkande behandling/mobbing  

Skolan tar avstånd från alla former av mobbing och kränkande särbehandling och 

arbetar aktivt för att förhindra att detta förekommer.  

 

Informera omgående din lärare eller rektor om du upplever att det förekommer 

saker som du eller någon annan upplever som mobbing eller kränkande 

särbehandling. Aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling 

publiceras på hemsidan. 

 

Fusk och plagiering 

Fusk och plagiering är något som Vuxenutbildning Mariestad ser allvarligt på och 

det finns regler vad som gäller vid misstanke om fusk och plagiering. Skolan har i 

sin lärplattform tillgång till plagiatkontroll. Konsekvens av fusk kan bli att 

kursmomentet eller hela kursen inte godkänds. 

Disciplinära åtgärder regleras i: 5 kap 17 §§ skollagen (2010:800) 

 

Du kommer att få ytterligare information av dina lärare om vad som menas med 

fusk och plagiat och hur du undviker att hamna i sådana situationer. 

 

Fotokopiera och skanna – 15 % max 15 sidor 

15/15-regeln innebär att du, från pappersförlaga, får kopiera och dela högst 15 

procent av antalet sidor i boken eller skriften, men inte mer än 15 sidor. Ur en bok 

på 100 sidor kan du alltså kopiera upp till 15 sidor. Är boken eller skriften på 60 

sidor kan du kopiera upp till 9 sidor. Det är med andra ord inte tillåtet att alltid 

kopiera 15 sidor utan antalet kopiesidor blir beroende av hur omfattande utgåva du 

kopierar ur. 

 

I biblioteket finns en kopieringsmaskin för elevbruk. Felaktig användning av 

kopieringsmaskinen och brott mot kopieringsregler anmäls till rektor. 

 
 

 

 



 
 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

 
LÄSÅRSTIDER Våren hösten  2020-08-19 — 2020-12-15 

            2021-01-05 

 

26 okt-30 okt Ej schemalagda lektioner 

18 nov  Studiedag 

   

Under ovanstående dagar har eleverna egenstudier med handledning. Elever med 

APL kan ha sin APL-period förlagd under ovanstående dagar. 

 

Adressändring Om du ändrar din adress under studietiden ska du genast 

anmäla detta till expeditionen. 

 

Allergier Det finns personer som är allergiska och reagerar mot 

vanliga ämnen i vår omgivning. Tänk därför på att inte 

använda starka dofter som parfym, after shave m.m. 

 

Anslagstavla Utanför sal D13 finns anslagstavlor för Vuxenutbildningen. 

En informationstavla samt en tavla där elever kan sälja sina 

begagnade böcker.   

 

Arbetsskada Vid arbetsskada och arbetsskadetillbud ska anmälan 

omedelbart ske till skolan och praktikplatsen.  

 

Bibliotek I skolans bibliotek finns böcker för hemlån. Du använder 

ditt ”vanliga” lånekort som du använder på stadsbiblioteket. 

 

Cafét Nära dig Ett café finns vid huvudentrén. Där kan du köpa kaffe, te, 

juice, smörgås m.m. 

 

Datorer  Finns i sal D10. Dessa kan användas för utskrift av 

elevarbeten m.m. Inloggning till datorerna får du genom att 

maila till komvux@mariestad.se 



   

Elevråd På skolan finns ett elevråd som kan föra elevernas talan i 

frågor som rör skolans verksamhet. Eleverna bör även utse 

elevskyddsombud för att medverka i skolans 

skyddsverksamhet. 

  

E-post Du får endast använda den e-postadress de fått av skolan, 

vid inlämning av uppgifter till lärarna. Detta för att vårt 

datasystem uppfattar okända e-postadresser som skräppost 

och automatiskt stoppar dem. 

 

Entrén  Entrén är normalt öppen kl. 07.30-16.00. Övrig tid är 

  skolan låst och larmad. 

 

Intyg  Om du behöver intyg att du går på skolan kan du få detta 

  genom expeditionen eller studievägledare. 

 

Lärplattform Lärplattformen ”Bryggan” är ett kommunikations och 

kursverktyg. Här kommer du som elev kunna logga in för 

att ta del av dina kurser, information och studiehjälp. 

 

Mat Möjlighet finns att äta i matsalen mot betalning. Du köper 

lunchkuponger i cafét 40 kr per kupong, kontant eller kort.  

 

Om du vill ha med dig mat att värma finns det ett litet kök 

längst ned i korridor 1. Där finns det kylskåp och 

mikrovågsugnar. För allas trevnad städar och diskar var 

och en efter sig. 
 

Schema                       Schemat publiceras på vår hemsida i samband med skolstart. 

mariestad.se/vuxenutbildning. För att komma åt ditt schema 

behöver du skriva in ditt personnummer samt ange 

veckonummer. För dig som valt att läsa flexibelt med 

handledningstider kommer du få tider av din lärare. 

 

Upphittade saker Upphittade saker inlämnas till expeditionen, återfås mot 

beskrivning. 
 

Rökning Vi respekterar tobakslagen vilket innebär att det är rökförbud på 

hela skolområdet. Detta innefattar även Tunaholmskolans 

område 

 
Vi finns på Facebook! Gå gärna in på sidan Vuxenutbildning Mariestad för att få 

 information om vad som händer på skolan, senaste om utbildning och arbete! 



 

 

VUXENUTBILDNING MARIESTAD 

 

VIKTIGA DATUM 
 

  Hösten  2020     

Ansökningsperioder och kursstarter 

 

Ansök senast 25 sep- kursstart 19 okt 

 

Ansök senast 15 nov - kursstart 7 jan 

 

 

VÄLKOMMEN IN MED DIN ANSÖKAN.  

DET ÄR VIKTIGT ATT DU SÖKER I TID. 
 

Studievägledare AnnaKarin och Catrin 


