Hur gör man en webbansökan? (fungerar på dator, mobil, padda)
1. Gå in på vår webbsida: www.komvux.enkoping.se
2. Klicka på knappen

3. Klicka på den mörkblåa rutan

4. Klicka på knappen

5. För att göra webbansökan behöver du inloggningsuppgifter.

Om du inte har inloggningsuppgifter, klickar du på länken
Om du redan har inloggningsuppgifter, läs vidare från punkt 10.

6. När du har klickat på länken Hämta inloggningsuppgifter, kommer du till denna sida:

Klicka på knappen

och

klicka på knappen

7. Fyll i fälten nedan.
Tips! I fälten för telefonnummer ska det bara stå siffror, inte bindestreck - eller mellanrum.
Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt.

8. Klicka på knappen Skicka in. Du är klar med steg 1. Klicka på Bakåt i webbläsaren.

9. Nu kan du logga in för att göra webbansökan.
Klicka på länken

eller knappen

10. Klicka på knappen

Fyll i dina inloggningsuppgifter.
Username = ditt personnummer, 10 siffror
Password = lösenordet som du valde.

11. Du kommer nu till denna sida:

Under menyn Ansökan
väljer du Ansökan Vux.

12. Klicka på plustecknet + på vänster sida, så ser du hela kursutbudet:

Klicka på + vid respektive
kurstyp, så ser du alla kurser.

13. Klicka på knappen

för att välja kursen.

Du ser sedan dina val till höger.
Ett exempel:

OBS! Välj inte mer än 200 poäng, det är heltidsstudier!
Om du har behov av högre studietakt, prata med studievägledarna.
Om allt stämmer i rutan, klickar du på knappen Gå vidare.
14. Svara på frågorna nedan och klicka sedan på knappen Nästa.

15. Fyll i fälten för kontaktinformation.

16. Bifoga dina betyg, genom att klicka på knappen Bläddra och leta upp ditt dokument på datorn.
Klicka sedan på knappen Bifoga.
Om du redan har lämnat in dina betyg tidigare, behöver du inte bifoga dem igen.

Klicka på knappen Nästa.

17. På sista bilden ser du en sammanställning.

Du kan sedan välja att få en kvittens på ansökan.
Du måste klicka i att du tagit del av antagningsreglerna.

Klicka sedan på knappen Skicka! Du är nu klar med din ansökan!

Vad händer nu?
Du kommer att få hem ett brev med en kallelse till kursen/kurserna, senast en vecka före
kursstart.

Om du senare vill titta på din ansökan, göra någon ändring eller titta på din studieplan;
klicka på knappen
och logga in med dina inloggningsuppgifter.
(du ska inte ansöka om något nytt login. Ditt login fungerar i 100 dagar).
När de 100 dagarna har passerat, så får man hämta nya inloggningsuppgifter för att skapa ett
nytt konto.
Om du har problem med inloggningen, kontakta receptionen eller Nettan Mäkisalo på e-post
nettan.makisalo@enkoping.se

Om du har glömt ditt lösenord till webbansökan,
läs informationen under knappen
på Komvux startsida.

