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Allmän information 
 

Studie- och yrkesvägledaren 
Vår SYV Viveca Frejd hittar du i Nyströmska skolans huvudbyggnad på första våning. 
Enklast att boka en tid hos henne är att kontakta henne på telefon eller E-post. Se rubriken 
Kontakter. 
 

Administration 
Kristina Sahlin har hand om administrationen för Komvux. Hon sitter i ett rum i korridoren 
bakom skolans reception. Hon kan hjälpa dig bland annat med kontakter med CSN eller om 
du vill ha betyg eller intyg utskrivna.  
 
Val och ändring av kurser 
Du väljer alltid kurser tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren. Det gäller även om du 
vill ändra eller sluta kurser under pågående termin. Tänk på att ändringar i antal studiepoäng 
påverkar ditt studiestöd. Sätt mål med dina studier från början så att de blir effektiva.  
 

Studiestöd 
Som vuxenstuderande har du rätt ofta till studiestöd från CSN. Studie- och yrkesvägledaren 
hjälper dig med ansökan när du söker kurser. Studiestöd gäller endast för en begränsad 
studietid, så var rädd om den tiden och utnyttja den på bästa sätt för dina studier. 
 
Studieform 
Intag på kurserna sker i början av varje termin. Söker du sent kan du börja en kurs 2 veckor 
in på terminen, sedan stängs kurserna för intag för att undervisning är i klassform. Kursstart 
sker alltid i mån av plats i kursen. Intag sker varefter ansökningar kommer in.  
 

Betyg 
Kurstiden på kurser på gymnasial nivå är bestämd till en termin om hela kursens poäng tas 
ut på terminen. Det innebär att betyg sätts vid terminens slut. Om någon enstaka uppgift 
saknas för att få betyg har du 4 veckor i början av följande termin att komplettera. 
Man får som vuxenstuderande själv ansvara för att få sina betyg utskrivna och själv skicka in 
till antagningen, när man söker till universitetet. 
 

Avskrivning från kurs 
Om du är frånvarande i 3 veckor från en kurs skrivs du automatiskt ut från kursen då vi anser 
att du inte längre deltar i den. Har du studiestöd från CSN föreskriver också deras regler att 
studiestödet upphör fr om den dag skolan anser att kursen avbrutits.  
 

Frånvaro 
Blir du sjuk ska du meddela skolans reception på 0121-181 90. Det kan också vara bra att 
meddela läraren. Är du sjuk mer än 1 vecka ska du ha läkarintyg. Detta lämnas då till Kristina 
Sahlin i administrationen. Det är speciellt viktigt om du har studiestöd från CSN. Det är också 
viktigt att du anmäler VAB till CSN och egen sjukdom till Försäkringskassan.  
 

Böcker 
Som vuxenstuderande betalar du själv läromedel, skolmat samt resor till och från skolan. Du 
står även för kostnader för eventuella studiebesök. Läraren anvisar vilka böcker du behöver. 
Du har rätt att låna läromedel till och med vårterminen det år du fyller 20 år.  
 
  



 
 

Restaurang 
Skolrestaurangen kan användas även av vuxenstuderande. Man kan även köpa kaffe/te, 
smörgåsar med mera. Biljett för dagens rätt kostar 42 kr och kan köpas i restaurangen.  
 

Skolbiblioteket 
Skolbiblioteket finns på andra våningen i Nyströmska skolans huvudbyggnad. Här kan du 
låna böcker med ditt vanliga lånekort. Här kan du även läsa tidningar eller använda Internet. 
 
Bussar 
De flesta bussturer har sin hållplats vid E22, men de turer som går över Kullborg stannar 
också vid hållplatsen på Östra Rydsvägen.  Se tidtabellerna på www.ostgotatrafiken.se.   
 

Parkering 
All parkering ska ske på Nyströmska 
skolans parkering. Parkerings- 
platserna vid Vårdcentralen är få och 
är avsedda för de som besöker 
Vårdcentralen.  
 
Egen mat 
Egen lunchmat kan förvaras i kylskåp 
i Nyströmska skolans huvudbyggnad. 
Du hittar utrymmet på nedersta 
våningen mot parkeringen. Här finns  
mikrovågs-ugnar för uppvärmning.  
 

 
Rökning 
Rökning inom skolans område är 
förbjudet i lag. Det finns endast en 
plats för rökning som ligger utanför 
skolområdet vid cykelstället. Rökning 
runt Lärcentrum är alltså förbjuden. 
 

Lärcentrum 
Komvuxutbildning sker till 
övervägande del på Lärcentrum  
från 8.00 till 15.00 skoldagar.  
 
Larm 
Om du sitter kvar i lokalerna längre 
än 16.00 behöver du ett larmkort och 
ska skriva upp ditt namn på tavlan vid 
utgången på kortsidan för att inte bli 
inlarmad. Sudda bort namnet när du 
går.  
 
 

  

http://www.ostgotatrafiken.se/


 
 

Datorstöd 
 
Datorer på KomVux 
Ett begränsat antal bärbara datorer kommer att kunna användas av komvux-studerande i 
lärcentras lokaler. För att kunna arbeta i dessa behöver du ett datakonto. Ett sådant kan du 
få mer info om av din lärare. Även datorer i skolans huvudbyggnad kan användas med dessa 
inloggningskoder. 
 
EdWise 
Utbildningsplattformen EdWise används på skolan. Det innebär att du kan kommunicera med 
lärare och andra kursdeltagare i plattformen via internet. Du kan även hämta kursmaterial 
och göra inlämningar i EdWise. 
 
Egen dator 
Du kan ta med egen dator till skolan och får använda skolans publika nät som heter NYS-
PUBLIK. Den har inget lösenord. 
 
  
 

Terminstider höstterminen 2017 
V35 Måndagen 28 augusti Höstterminen börjar  
V40 5 oktober Studiedag 
V44 30 okt – 3 nov Höstlov 
V46 14 november Studiedag 
V51 22 dec – 5 jan Jullov 
V2 8 januari Studiedag 
V2 12 januari Höstterminen slutar 



 
 

 
 
Kontakter 
Reception 
reception.nystromska@soderkoping.se 
0121-18190 
 
Rektor Komvux 
Håkan Wettergren 
hakan.wettergren@soderkoping.se 
0121-184 67 
 
Administration Komvux  
Kristina Sahlin 
kristina.sahlin@soderkoping.se 
0121-184 50 
 

 
 
 
Studie- och yrkesvägledare  
Viveca Frejd 
viveca.frejd@soderkoping.se  
0121-184 31 
 
Utbildningsledare Komvux 
Sofia Karlsson 
sofia.karlsson@soderkoping.se 
0121-184 52 
 

 

Egna kontakter 
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Kursutbud läsåret 2017-2018 
 

Nedan ser du det utbud som finns på Komvux i Söderköping. Önskar du kurser som inte 
finns nedan kan du studera kurser på distans. 
 

 
 
 
 
 
 

Listförklaring: 
  

(1) Kursutbudet innehåller kurser främst på gymnasienivå, men också kurser på 
grundskolenivå. Till grundskolekurser räknas kurser som är kodade med X.  
 
(2) Poäng visar kursens omfattning. En kurs kan pågå över 2 terminer. I så fall fördelas 
poängen på terminerna. I så fall anges poäng inom parentes. CSN kräver att studier omfattar 
400 poäng per termin för att räknas som heltidsstudier.  
  

Kursutbud dagtid (1)  Poäng (2)  Egna anteckningar 
Engelska X  100  

Engelska 5 100  

Engelska 6  100  

Historia 1 b 100  

Historia 2 a (endast distans) 100  

Matematik X  100  

Matematik 1 b 100  

Matematik 2 b 100  

Matematik 3 b 100  

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b (3) 100  

Naturkunskap 2 100  

Samhällskunskap X  100  

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b (3) 100  

Samhällskunskap 2 (endast distans) 100  

Svenska X 100  

Svenska som andraspråk X 300  

Svenska 1 100  

Svenska som andraspråk 1  100  

Svenska 2 100  

Svenska som andraspråk 2 100  
Svenska 3 100  
Svenska som andraspråk 3 100  



 
 

Böcker som används på Komvux 
 
Engelska 5 
Blueprint A version 2.0 Lundfall m fl 978-91-47-08055-7 Liber 
 
Engelska 6 
Blueprint B version 2.0 Lundfall m fl 978-91-47-08196-7 Liber 
 
 
Historia 1b 
Ingen bok 
 
Matematik 1b 
Matematik 1b Martin Holmström m fl  Liber 
 
Matematik 2b 
Matematik 2b Martin Holmström m fl  Liber 
 
Matematik 3b 
Matematik 3b Martin Holmström m fl  Liber 
 
 
Naturkunskap 1b 
Lånebok 
 
Naturkunskap 2 
Lånebok 
 
 
Samhällskunskap 1b 
Reflex plus Almgren m fl 978-91-40-67366-4 Gleerups 
 
 
Svenska 1  
Människans texter Språket Sjöstedt, Jeppsson 978-91-44-05924-2 Studentlitt. 
 
Svenska 2 
Människans texter Språket Sjöstedt, Jeppsson 978-91-44-05924-2 Studentlitt. 
  
Ekengrens svenska litt.bok1 Ekengen m fl 978-91-27-59520-X Natut&kultur 
 
Svenska 3 
Människans texter Språket Sjöstedt, Jeppsson 978-91-44-05924-2 Studentlitt. 
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