Välkommen att studera på Vuxenutbildningen Gotland!
Kursen du har sökt läses i flex-form, vilket betyder att kursen går att läsa helt på distans,
men att vi också erbjuder fysiska klassrumslektioner och handledningstider med din
lärare. Du kan därför välja i vilken mån du vill komma till klassrummet och få hjälp av
din lärare, och i vilken mån du vill arbeta på egen hand på distans. På grund av Covid19
kan en del av klassrumslektionerna komma att hållas via videosamtal.
Uppstartsträff
Kursen inleds med en obligatorisk träff för alla. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta din
lärare.
Lärare
Elin Bååth
Fredrik Blomgren

Kurs
Svenska 2 & 3
Svenska som andraspråk
2

Fredrik Blomgren

Svenska som andraspråk 29/9 kl 14.00
3
Sal meddelas I entrén.

Fredrik Lundgren

Matematik 3

Emma Wallin

Svenska som andraspråk 27/9 14.30-16.00 sal 38
1

Jacob Bendelin

Matematik 2a

27/9 12:30-14:00 sal 30

Jacob Bendelin

Matematik 2b och 2c

27/9 12:30-14:00 sal 30

Martin Keith

Samhällskunskap 1b

Stefan Stenbom

Svenska 1

29/9 14.30-16.30
sal 30
27/9 8.45-9.30 sal 8

Stefan Stenbom

Engelska 5

30/9 15.00-16.00 sal 6

Stefan Stenbom

Engelska 6

30/9 16.00-17.00 sal 6

Lars-Eric Karlström

Matematik 1a och 1b

27/9 kl 9.00 samling
utanför hörsalen

Kurslitteratur

Tid & plats
27/9 14.30-16.00 sal 42
29/9 kl 13.00
Sal meddelas i entrén.

27/9 13.00-14.00 sal 9
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Kurslitteraturen bekostar du själv och bör införskaffas i god tid före kursstart. Kurslitteraturlistan hittar
du på www.gotland.se/67279 Här är en video med information om kurslitteratur.

Digitala tjänster

Här är videos som förklarar skolans olika digitala tjänster
Itslearning (lärplattformen)
Office (skrivprogram mm)
Teams (för videosamtal)
För att komma åt tjänsterna loggar du in på portalen.gotland.se
Du hämtar lösenord här: https://etjanst.gotland.se/nyelevvux Tjänsten kräver Bank-ID.
Har du inte Bank-ID mejla inloggvux@gotland.se eller ring receptionen på Vuxenutbildningen under våra
öppettider på telefon 0498-20 36 98 för att bestämma tid för få lösenord. Du kan hämta inloggning och
lösenord tidigast 7 dagar innan kursstart.

Om du planerar att läsa kursen helt på distans
Om du planerar att läsa kursen helt på distans krävs internetuppkoppling samt grundläggande datorvana
vilket innebär:
- Att du kan ladda upp filer
- Att du kan använda ordbehandlingsprogram (Word, Pages etc.)
- Att du kan hantera ljudinspelare och/eller videoredigeringsprogram för ex. muntliga examinationer.
Här är en video med tips och råd inför distansstudier.

Studie- och yrkesrådgivning
Om du har frågor om studier hos oss eller fortsatta studier, yrkesval, studieekonomi, CSN m.m. är du
välkommen att vända dig till någon av våra Studie- och Yrkesvägledare. Där kan du också boka in ett besök
hos någon av dem så att ni får prata i lugn och ro. Gå in på www.gotland.se/syvforvuxna

Viktig info angående covid-19
-du/vi ska vara frisk (helt symptomfri) för att få vistas i skolans lokaler
-du/vi ska sprita händerna vid ankomst till skolan och sedan tvätta händerna ofta,
-du/vi ska hålla avstånd, vid ankomst, i skolans lokaler (liksom ute i samhället),
-du/vi ska bara vistas i skolan då du har schemalagd lektion, eller ett bokat fysiskt möte (möten ska i
möjligaste mån ske på distans),
-du/vi ska välja den entré som är närmast din lektionssal

Lycka till med dina studier!

