Börja med att gå in på www.kunskapscentrumnordost.se
Där klickar du på den stora gröna knappen, Ansökan Komvux.

Nästa sida som visas är denna. Här skapar du ett studerandekonto om det är
första gången du ska logga in. Har du redan ett konto loggar du in i rutan till
vänster.

Nu ska du göra din ansökan.

Sök fram den kurs du vill gå. Du kan skriva in kursens namn i fritextrutan eller
fylla i droplistorna. Tryck på den gröna knappen, ”Hitta kurs”.

Flera relevanta träffar kan komma upp. Välj då den som passar dig bäst, om du
helst vill läsa i klassrum eller på distans. Klicka på ”Läs mer” längst ut till höger.

Det första som visas i drop-listan är allmän information om kursen, exempelvis
hur många poäng den omfattar. Vi ser att Svenska 1 består av 100p.

En lista med alla matchande alternativ visas under den första informationen.
Här får du information om vid vilken skola kursen ges, när den startar, och på
hur många veckor man läser den. Kursen är densamma oavsett skola. Du väljer
själv var du vill läsa och vad som passar dig.
 Heltidsstudier är 20-25 poäng per vecka. Väljer du att läsa en 100poängskurs på 5 veckor är det heltidsstudier. Väljer du att läsa 2st 100poängskurser på 10 veckor är det också heltid.
(Räkneexempel: 100p/5veckor=20p/vecka, alternativt
100p+100p=200p  200p/10veckor=20p/vecka)
 När du har hittat en kurs som känns bra klickar du på den stora gröna
knappen, ”Jag vill läsa den här kursen”.

Här ser du den studieomfattning du sökt. Klicka på ”Vidare till ansökan”

Nu följer 7 steg du ska gå igenom. Alla obligatoriska, rödmarkerade fält ska
fyllas i. Klicka dig vidare mellan stegen med knappen längst ner på sidan. Du
kan gå vidare till nästa steg först när alla obligatoriska uppgifter är ifyllda.

På sista steget, steg 7, ska du kontrollera att alla uppgifter du fyllt i stämmer.
Scrolla ned till botten av sidan.
Rutan ”Behov av extra stöd” ska enbart klickas i om du har särskilda behov vi
behöver känna till. Ett exempel är om du behöver stöd på grund av dyslexi.
Det sista du behöver göra är att klicka på: ”Skicka in ansökan”.

Nu är ansökan klar, bra jobbat! Du får besked från oss 4 veckor före kursstart.

Några korta hållpunkter:

 Behöver du mer hjälp med din ansökan kan du besöka oss under vår
drop-in. Där kan du även få hjälp med studieplanering så du vet vilka
kurser du behöver läsa.
 Sista ansökningsdag är 8 veckor före kursstart.
 Heltidsstudier är 20-25 poäng per vecka.
 Det är viktigt att vi får in dina betyg från gymnasiet och annan
vuxenutbildning. Kunde du inte bifoga dem då du gjorde din ansökan
behöver du logga in och komplettera med dem så snart som möjligt.

