Distansstudier vid Vägga vuxenutbildning
1. Du får ditt antagningsbesked via e-post från
vuxenutbildningen. Kontrollera att kurser och kurstid
stämmer med din ansökan.
2. Gå in på vuxenutbildningens hemsida, där hittar du
kontaktuppgifter till lärarna i dina kurser. Kontakta
läraren för ett informationsmöte i god tid, senast en
vecka, före kursstart.
3. Vid informationsmötet med läraren får du
kursinformation och får låna kurslitteratur.
På skolans expedition får du inloggningsuppgifter till
ditt gmail-konto med en e-postadress som du ska
använda i kontakten med skolan.
4. Du hittar information om dina kurser, uppgifter och
länkar i vår lärplattform Moodle. Gå in på länken
http://www.kortonline.se/login/index.php Klicka på att
du har glömt ditt lösenord. Ett lösenord kommer att
skickas till din gmail-adress som du fått av skolan.
Handledning
Om du behöver hjälp i dina studier kan du få
handledning av din kurslärare. Du har också möjlighet
att delta i våra ”arenor” som innebär att du arbetar med
dina kursuppgifter på skolan. Varje vardag kl. 10.1512.15 finns det arena i annexet, den lilla bruna vuxbyggnaden. Lärare i olika ämnen ansvarar för arenan
olika dagar enligt ett särskilt schema.
Obligatoriska kursmoment
I kursen kan finnas obligatoriska kursmoment som
måste göras på skolan, såsom laborationer och prov.
I planeringen av din kurs kommer du överens med din
lärare när sådana moment ska genomföras.

För elever som läser vård- och omsorgskurser ingår
praktiska moment i vårt metodrum, hjärtlungräddning,
första hjälpen-övning samt arbetsplatsförlagt lärande.
Kurstid
När du anmäler dig till kursen bestämmer du kurstid.
Du kan alltid arbeta snabbare med din kurs enligt
överenskommelse med din lärare.
Behöver du mer tid än planerat så måste du förlänga din
kurstid. Det gör du genom att kontakta studie- och
yrkesvägledare och komma överens om nytt slutdatum.
Tänk på att en längre kurstid kan påverka din ersättning
från CSN.
Sjukdom
Om du under studietiden blir sjuk så att du inte kan
studera ska du anmäla det till skolans expedition, 045481560. Är du sjuk längre tid än en vecka behöver du
lämna läkarintyg till skolan och CSN. Vid längre tids
sjukdom kan CSN ta hänsyn till frånvaron vid
bedömning av dina studieresultat.
Studievägledning
Behöver ändra i din studieplanering kontakta alltid
studievägledaren.
Vill lägga till en ny kurs, gör en ny ansökan
https://open24.ist-asp.com/karlshamn/vux/Vux/Start
senast 2 veckor före önskad studiestart.
E-post
agneta.andersson@karlshamn.se
therese.frankjensen@karlshamn.se
pia.evergren@karlshamn.se

Telefon:
0454-81312
Mån-fre kl 8.00-9.00
Mån, tis, fre kl 13.00-14.00
Lycka till med dina studier!

