Välkommen att börja studera
på Komvux!
Här hittar du information som är viktig
inför dina studier. (OBS! denna info
gäller inte om du läser via Jensen)

I Office 365 hittar du handlingsplaner och regler som gäller på
Komvux.

Office-paketet
På Komvux använder vi en lärportal
som heter Office 365. Det är där du
hittar all information från skolan.
Du får information om kursen,
uppgifter och eventuellt inställda
lektioner. Du kan även lämna in dina
uppgifter i lärportalen Office 365.
Du får dina inloggningsuppgifter från
receptionen på Komvux. Den första
inloggningen måste ske på skolans
datorer. Men efter att du har bytt ditt
lösenord, kan du logga in på Office
365 på vilken dator som helst som har
internetuppkoppling.

Genom Office 365 kan du ladda ner
Office-paketet till din dator. Klicka på
knappen ”Installera nu”.

Komvux webbsida

Gå till webbsidan
http://portal.office.com

På vår webbsida
www.komvux.enkoping.se hittar du
också mycket information:
• ditt schema
• en lista med kursens litteratur.
Du beställer och betalar
böckerna själv.
• datum för distansträffarna
• kontaktuppgifter till personalen.

Du får en e-postadress, som du även
använder när du loggar in på Office 365:

Portkod till skolan

•

användarnamn@edu.enkoping.se

•

ditt lösenord

För att komma in på skolan efter
klockan 16.00 behöver du en portkod.
Du får koden av din lärare eller från
receptionen.

Studiemedel från CSN
Du kan få studiemedel när du studerar.
Du kan välja bidrag och lån eller
enbart bidrag. CSN är den myndighet
som beslutar och betalar ut studiemedel. CSN har också hand om
återbetalningen av lånet.

Anmälan om sjukdom och annan
frånvaro
Meddela receptionen, senast
klockan 09.00 samma dag.
Telefonnummer 0171- 62 54 04
E-post franvaro@komvux.enkoping.se

Betyg

Du kan söka studiemedel från CSN för
en period i taget eller för en hel termin.
Om du har frågor kan du kontakta
CSN på www.csn.se eller
på telefon 0771-27 60 00.

När kursen är slut och om du vill ha en
utskrift av ditt betyg, så fyller du i en
blankett som finns i receptionen.
Det tar sedan cirka en vecka innan
betyget är klart.

Vi har även en administratör som
hjälper till med CSN, Nettan Mäkisalo.
Du kan skicka frågor på e-post till
nettan.makisalo@enkoping.se
Du kan även boka tid hos henne
eller besöka henne för snabba frågor
när det är öppet för drop-in:
måndagar klockan 13.30 - 16.00.

Från och med 2014 så skickar vi
även in betygen till betygsdatabasen
för ansökan till högskola/universitet,
men inte till yrkeshögskolan. Om du
gör en ansökan till högskola/universitet
på www.antagning.se bör du
kontrollera att dina betyg finns där.

Var aktiv i din kurs och
anmäl alltid om du är sjuk

När du vill ha hjälp med att
planera dina studier - kontakta
en av våra tre studievägledare.

För att kunna få betyg och vara
berättigad till studiemedel från CSN,
måste du vara aktiv i din kurs. Om du
kommer långt efter i din kurs eller om
du inte loggar in på Office 365
regelbundet, så riskerar du att bli
avregistrerad från kursen.
Om du uteblir mer än tre veckor i följd,
utan att meddela skolan, innebär detta
att rapportering om avbrott sker till
CSN (enligt SFS2011:1108 Förordning
om Vuxenutbildning 7 kap 1 §)

Boka tid för samtal om du har frågor
om kurser, utbildningar, yrken, betyg
och behörighet med mera. Du kan
boka tid genom att skicka e-post till en
studievägledare eller ringa på
telefontiden. Du kan även boka tid
via receptionen.
Du hittar information om telefonnummer och telefontider, under menyn
Mer om skolan, Studie- och
yrkesvägledning på vår webbsida.

Om du har en kortare fråga till
studievägledarna, till exempel om val
av kurser, så kan du komma förbi
när det är öppet för drop-in:
måndagar klockan 13.30 - 16.00
E-postadresser:
ann-charlotte.osterlund@enkoping.se
petra.palm@enkoping.se
ulrika.thilen@enkoping.se
Tänk på att avboka din tid om du inte
kan komma. Du kan kontakta oss via
e-post, telefon eller via receptionen.

Välkommen till Komvux, Korsängsgatan 12!
På plan 2 hittar du oss:
Receptionist Susanne Eriksson
Rektor Ulrika Rongelid
CSN-administratör Nettan Mäkisalo
Studievägledare Ann-Charlotte Österlund
Studievägledare Petra Palm
Studievägledare Ulrika Thilén

