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Vuxenutbildning   
Mariestad   
 
Hej och välkommen till kursstart i termin 2 på 
Vård- och omsorgsutbildningen! 
I termin 2 ingår följande kurser: 

• Vård- och omsorgsarbete 2 
• Hälsopedagogik 
• Etik och människans livsvillkor 
• Psykiatri 1 

Terminen börjar 7/1. För att ni ska räknas som studieaktiva måste ni maila mig på 
jenny.gunnarsson@mariestad.se senast 7/1. Era mail kommer att räknas som ett upprop 
för Vård- och omsorgsutbildningen. Om ni ska läsa andra kurser måste ni kontakta lärarna i 
de kurserna för att räknas som studieaktiva. Är ni osäkra på vilken lärare ni ska ha i andra 
kurser kan ni maila mig, så ska jag hjälpa er med det. 
 
Om ni inte har inloggningsuppgifter till Bryggan måste ni maila komvux@mariestad.se för 
att få dem senast 7/1. Ni måste ha era inloggningsuppgifter till Bryggan för att komma åt 
Microsoft Teams som vi kommer att använda för våra lektioner. På grund av det nuvarande 
Corona-läget kommer undervisningen att ske på distans. Era lärare kommer att meddela er 
om detta ändras. Ni kommer inte att ha några lektioner förrän tidigast 13/1. 
 
Den 7/1 kommer alla kurser att öppnas på Bryggan. Gå in på sidan/sidorna för era kurser 
så hittar ni information om när och hur ni kommer att ha de första lektionerna i respektive 
kurs.  
 
Jag bifogar ett dokument med kurser som ingår i Vård- och omsorgsutbildningen, vilka 
lärare som ansvarar för de olika kurserna och alla lärares mailadresser.  
Hör av er om till mig om ni har några frågor om utbildningen eller om hur Bryggan och 
Teams fungerar. 
 
Har ni några problem med era inloggningsuppgifter till Bryggan hör ni av er till 
komvux@mariestad.se  
 
Vi ser fram emot att få träffa er! 
 
Mvh,  
Jenny Gunnarsson 
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