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Välkommen till Kunskapscentrum Nordost!
Kunskapscentrum Nordost samordnar vuxenutbildningen för dig som
är folkbokförd i någon av kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna
eller Vaxholm. Till oss vänder du dig om du vill ha vägledning och
information om studier och yrken. Det är också genom oss som du gör
ansökan till Komvux eller SFI-undervisning.
Vägledning
Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare kan du samtala om
dina tankar kring utbildning och kommande yrkesval. Vi har ett infotek
(drop in-mottagning) där du bland annat kan få hjälp med att göra din
webbansökan.
Vi kan vägleda och informera om

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studier och yrken
Behörighet
Komplettering
Individuell studieplan
Värdering av äldre betyg
Gymnasieexamen, slutbetyg och samlat betygsdokument
Studiestöd
Validering
Nivåtester
Ansökan till SFI (svenska för invandrare)
Webbansökan till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Ansökan till Komvux eller SFI
Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ansvarar för beviljande och antagning till all vuxenutbildning i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm
det vill säga till:
•
•
•

Gymnasial vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning
SFI (svenska för invandrare)

Du som har fyllt 16 år och saknar kunskaper i svenska har rättighet att
studera på SFI förutsatt att du har ett svenskt personnummer. Du som
saknar kunskaper motsvarande grundskolan har rättighet att studera på
grundläggande nivå när du är över 20 år. Till studier på gymnasial nivå
finns ingen garanti för att få ansökan beviljad - se nedan.
Vem får studera på gymnasial nivå hos oss?
Du som är folkbokförd i Danderyd, Täby, Vallentuna eller Vaxholm söker genom KCNO. Du är behörig att söka Komvux från den 1 juli det år
du fyller 20 år eller tidigare om du har slutbetyg eller gymnasieexamen
från något av gymnasieskolans program. Eftersom resurserna är begrän-
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sade, måste ett urval göras bland de sökande till gymnasial utbildning.
Detta görs enligt någon av följande huvudprinciper enligt komvuxförordningen:
•

Du har inte gått på gymnasiet, eller inte avslutat dina gymnasiestudier, alltså inte fått slutbetyg eller gymnasieexamen

•

Du saknar grundläggande behörighet för högskolestudier

•

Du behöver komplettera för särskild behörighet avseende studier på
högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola

•

Du kvalificerar för att bli beviljad inom Yrkesvux, där urval görs
beroende på din ställning på arbetsmarknaden. Yrkesvux är öronmärkta statliga bidrag inom gymnasial yrkesutbildning

•

Du kvalificerar för att gå en lärlingsutbildning för vuxna. Lärlingsutbildningen är också finansierad med statliga bidrag

Vad kostar det?
Om din ansökan till Komvux (grundläggande och gymnasial utbildning)
beviljas av KCNO så betalar din hemkommun utbildningskostnaden. Du
bekostar dock själv böcker och annat studiematerial som används i samband med studierna samt resor till och från skolan. För dig som beviljats
SFI-undervisning betalar hemkommunen även kurslitteraturen.
Planera dina studier
Du som behöver vägledning inför dina studier kan boka ett längre
samtal med en studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledning
innebär att du i samtal med en vägledare tar upp frågor kring dina studier och kommande yrkesval.
När du startat dina studier vänder du dig i första hand till studie- och
yrkesvägledaren på skolan där du studerar.
När du studerar inom vuxenutbildningen har du stor frihet att bestämma
hur du vill lägga upp dina studier. Du kan läsa på hel- eller deltid, dagtid eller kvällstid eller på olika studieformer såsom klassrumsbaserad
undervisning, på distans, eller kombinationer av det. Alla utbildningsanordnare som ger undervisning genom KCNO erbjuder tillgång till en
lärportal som hjälper dig att genomföra dina studier. Heltid omfattar 20
poäng per vecka.
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Utbudet av kurser och så kallade kurspaket är stort. Ett kurspaket omfattar flera kurser som lagts ihop för att passa inom till exempel ett programområde, en bransch eller ett visst kunskapsområde för att bygga en
specifik efterfrågad kompetens inom arbetslivet. KCNO har avtal med

22 olika fristående skolor för vuxna, varav 7 skolor som erbjuder SFIundervisning. Två av skolorna finns lokalt i Täby och samtliga inom
Storstockholmsområdet. Alla nås inom max 45 minuters restid med
kollektivtrafiken.  
Du kan anpassa dina studier efter din livssituation.
•

Du kan välja klassrumsundervisning där du studerar tillsammans
med andra i en grupp med lärarledda lektioner och övningar. Den
lärarledda tiden har mindre omfattning än på ungdomsgymnasiet,
vilket förstås betyder att andelen självstudier är större på Komvux.

•

Du kan välja ett flexibelt studiesätt. Du har då möjlighet att delta i
undervisning i mindre andel klassrumsundervisning i kombination
med ännu högre andel självstudier.

•

Distans innebär lärarledda studier via lärplattform över internet men
ibland med erbjudande om att följa ett urval av lektioner i klassrum.

•

Avslutande skriftliga prov samt laborationer genomförs alltid i lokal/
laboratorium, oavsett studieform, alltså även för distansstuderande.

•

Det finns också möjlighet att välja olika studietakter.
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För att lyckas med studierna kommer det att
krävas ett stort engagemang från din sida, oavsett vilken studieform du väljer. Samtala gärna
med en studie- och yrkesvägledare när du ska
välja studiesätt.
OBS! Att studera på distans innebär att du är
beredd att arbeta självständigt och med stor
självdisciplin. Du har lärarledd handledning
genom kursen.
För dig som behöver extra stöd
Du kan få extra pedagogiskt stöd eller speciella
hjälpmedel i undervisningen om du har någon
form av funktionsnedsättning. Kontakta oss på
KCNO för mer information.
SFI – Swedish for immigrants
The courses in Swedish for immigrants, SFI,
are basic courses in the Swedish language.
When you have received your personal registration-number (personnummer) from the
tax authorities you are welcome to our office
Kunskapscentrum Nordost at Attundafältet 14,
the Library house, 4th floor at Täby Centrum.
We can provide you with further information
and assist you in making the application. You
are eligible for SFI provided you are a resident
in Sweden and is at least 16 years old.
SFI – Svenska för Invandrare
För dig som är invandrare och vill lära dig mer
svenska. Kurserna ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket.
När du fått ditt svenska personnummer är du
välkommen att ansöka till SFI. Ansökan görs
genom ett personligt besök på Kunskapscentrum Nordost, i bibliotekshuset, plan 4 i Täby
Centrum. Här får du information om de olika
skolor som finns inom SFI. Vi hjälper dig med
ansökan som du lämnar till oss.
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SFI-skolor / SFI-schools
• Competens - skolor i Upplands Väsby, Vällingby och Högdalen
• Eductus - skolor i Täby, Sollentuna, Nacka och Stockholm
(Odenplan och Medborgarplatsen)
• Folkuniversitetet - skola nära Odenplan i Stockholm
• Hermods - skolor i Solna och Stockholm
(City, Kista och Kungsholmen)
• InfoKomp - skolor i Sollentuna och Stockholm (Medborgarplatsen)
• Lernia - skolor i Upplands Väsby och Stockholm
(Globen, Kista och Liljeholmen)
• Miroi - skola i Solna
Grundläggande kurser
Kurser på grundläggande nivå är till för dig som inte har kunskaper
motsvarande grundskolan i vissa ämnen. Du kan studera på olika nivåer
från nybörjare till avslutande delar av grundskolan. För att kunna anpassa dina studier till din kunskapsnivå, erbjuds svenska, engelska och
matematik uppdelade i flera delkurser, med betyg på varje delkurs.
Du får hjälp med placeringen på rätt nivå antingen innan ansökan görs
genom att besöka KCNO och genomföra ett test, eller senare när skolan
träffar dig första gången och kan bedöma vilken nivå du ligger på. Kursen är avklarad när sista delkursen genomförts med godkänt resultat.
De grundläggande kurserna är:
• Svenska. Tre delkurser.
• Svenska som andraspråk. Tre delkurser.
• Engelska. Fyra delkurser.
• Matematik. Sex delkurser
• Samhällskunskap
• Religionskunskap
• Historia
• Geografi
• Fysik
• Kemi
• Biologi
• Hem- och konsumentkunskap
Grundläggande kurser kan endast läsas i klassrum, ej på distans, och har
en högre andel av lärarledd undervisningstid än de gymnasiala kurserna.
Grundläggande kurser har starter under hela året, vanligen en gång per
månad. Ansökan görs via internet, så kallad webbansökan. Se sidan 9.
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KCNO erbjuder grundläggande kurser
hos följande utbildningsanordnare:
• ABF Stockholm
• Competens
• Eductus
• Hermods
• Kungsholmens Utbildningscentrum
• Lernia
• Sweja
Gymnasiala kurser
De gymnasiala kurserna är samma kurser som yngre elever läser på
ungdomsgymnasiet, men kurserna på vuxenutbildningen är mer intensiva och kräver mer hemstudier än på gymnasieskolan. Du läser enstaka
kurser för att komplettera dina tidigare gymnasiestudier antingen för
att avsluta påbörjad gymnasieutbildning eller för behörighetskomplettering. Du har möjlighet att läsa in en gymnasieexamen motsvarande
3-årigt gymnasium. Det går också att söka hela kurspaket. Ett kurspaket
omfattar flera kurser som lagts ihop för att passa inom till exempel ett
programområde, en bransch eller ett visst kunskapsområde för att bygga
en specifik efterfrågad kompetens inom arbetslivet. Ansökan görs via
internet, så kallad webbansökan. Se sidan 9.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ABF Stockholm
Consensum
Didaktus
Eductus
Folkuniversitetet
Hermods
InfoKomp
JB Kompetens
Jensen
Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI
Kungsholmens Utbildningscentrum
Lernia
Lärgården
MedLearn
Miroi
NTI-skolan
Omsorgslyftet utbildningar
Stadsmissionens skola Stockholm
Svensk Vård och kompetensutveckling i Stockholm , SVOK
Sweja
Yrkesplugget

Lärlingsutbildning för vuxna
En lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70 % av utbildningen sker på en arbetsplats med en handledare. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på
yrkesområde och din bakgrund. Du har stor chans att få en lärlingsutbildning beviljad om du saknar gymnasieutbildning, men även om du redan
har en slutförd gymnasieutbildning har du möjlighet att få gå. Kontakta en
studie- och yrkesvägledare på KCNO för att få veta mer och för att göra
ansökan. Du kan också söka direkt på webben, men kommer då alltid bli
kontaktad av en vägledare innan ansökan beviljas.
Så här gör du en webbansökan till Komvux
(grundläggande och gymnasiala kurser)
•

Ansökningar till den kommunala vuxenutbildningen (grundläggande
eller gymnasiala kurser) görs via internet, så kallad webbansökan.
Länken till webbansökan finns på KCNO:s webbplats
www.kunskapscentrumnordost.se

•

Läs igenom kursutbudet. Du kan läsa på dagtid, kvällstid eller på
distans.

•

Skapa ett studerandekonto och logga in. Du anger ditt personnummer som användarnamn och valfritt lösenord. Vid nästa besök kan
du logga in direkt.
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•

Gör din ansökan. Välj dina kurser eller
kurspaket från webbkatalogen. Du måste
fylla i ditt mål för dina studier samt utbildningens syfte, det vill säga varför du söker
kursen eller kurspaketet. Tänk på att beviljande inte kan ges för mer än heltidsstudier,
det vill säga 20-25 poäng per vecka.

•

Komplettera med dina gymnasiebetyg.
Ansökningar till gymnasiestudier utan
betygskopior behandlas inte. Du kan själv
skanna in ditt betyg till ditt studerandekonto. Saknar du skanner, kan du antingen
skicka en kopia på dina betyg till Kunskapscentrum Nordost, 183 80 Täby eller
besöka oss, så får du hjälp.

•

Är du folkbokförd i en annan kommun än
KCNO-kommunerna måste du också lämna
in en papperskopia av din ansökan till
vuxenutbildningen i din hemkommun för
godkännande. Detta eftersom det alltid är
hemkommunen som betalar för sina medborgares vuxenutbildning.

Studier genom annan kommun
Om önskad utbildning inte erbjuds genom
KCNO kan du söka Komvux genom en annan
kommun än din hemkommun. Gör då ansökan
genom den kommun som erbjuder utbildningen, och lämna sedan ansökningshandlingarna
till KCNO, för beslut om beviljande eller ej.
Din ansökan skickas efter beslut vidare till
skolan med kopia på beslutet till dig. Du kan
också söka SFI genom en annan kommun än
hemkommunen. Det måste då finnas motiv
för detta, till exempel att du arbetar i en annan
kommun än hemkommunen och att det därmed
underlättar väsentligt för dig att delta i SFIundervisningen i den kommunen.
Ansökan till grundläggande utbildning genom
en annan kommun än hemkommunen beviljas
alltid under förutsättning att den sökande kvalificerar för att gå kursen.
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KCNO:s kurskatalog innehåller endast kurser som erbjuds genom någon
av KCNO:s upphandlade samarbetspartners, vilka alla är fristående
skolor för vuxenundervisning. Utöver detta kursutbud erbjuder också
KCNO sökande till gymnasiala kurser att välja att studera på en kommunalt arrangerad Komvux-utbildning (egen regi- ej fristående skola),
hos någon av KCNO:s samarbetskommuner inom Vux10 som också har
Komvux i egen regi, enligt lista nedan.
•

Stockholm, egen regi i Stockholms utbud av Komvux
(grundläggande och gymnasiala kurser)

•

Sundbyberg, egen regi inom gymnasial yrkesutbildning

•

Sigtuna, egen regi inom gymnasial yrkesutbildning

•

Upplands Väsby, egen regi inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan görs då hos respektive anordnande kommun, men ansökan ska
också lämnas till KCNO för hemkommunens beviljande av ansökan.
Beviljandet av ansökan görs på samma villkor som KCNO tillämpar för
ansökan inom utbudet i KCNO:s kurskatalog. Antagningen görs av den
arrangerande kommunen med de urvalskriterier som gäller i den kommun som erbjuder utbildningen.
Ansökningsperioder
Du kan söka till flera perioder under året. Planera gärna din utbildning
på lite längre sikt och sök till kursstarter i flera perioder samtidigt. Då
får du en bra översikt över din väg till det mål som du har formulerat
själv eller tillsammans med en vägledare.
För information om sista ansökningsdag till de olika perioderna, se
webbansökan på www.kunskapscentrumnordost.se
Hur får jag besked?
Besked om att du beviljats att gå en kurs eller kurspaket ges av KCNO
så snart ansökan har behandlats färdigt, vilket vanligen sker senast cirka
tre veckor innan kursstart. Beskedet skickas ut med e-post och också per
sms om du väljer det alternativet på ditt studerandekonto.
Besked om avslag, det vill säga att din sökta kurs eller kurspaket inte
beviljats, ges per e-post, vanligen senast tre veckor innan kursstart.
Senast en vecka innan kursstart får du besked om antagning och därmed
kallelse, förutsatt att plats har kunnat beredas av den anordnande skolan.
Beskedet skickas ut av respektive skola, via e-post eller vanlig post. Om
du får beskedet att kursen inte startar ber vi dig att kontakta KCNO, så
hjälper vi dig att hitta alternativa skolor.
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Betyg
Efter varje avslutad kurs sätts betyg. Du som vill ha en betygsutskrift
måste själv beställa det. Detta gör du enklast genom ditt studerandekonto under fliken ”Beställningar”.
Betygen kan levereras fyra veckor efter kursslut. När kursslut ligger
nära sista ansökningsdag till eftergymnasial utbildning så har KCNO
rutiner tillsammans med våra upphandlade skolor för att förkorta handläggningstiden, så kallat stressbetyg.
VUX12, nya kurser, ny betygsskala m.m.
Stora förändringar har skett inom vuxenutbildningen från den 1 juli
2012. Då infördes Vux12 med nya kurser på gymnasial nivå enligt
samma modell och system som Gy11, som infördes ett år tidigare inom
ungdomsgymnasiet. Det går inte längre att läsa de gamla gymnasiekurserna inom vuxenutbildningen.
Förändringarna gäller hela det gymnasiala systemet med nya kurser,
ny betygsskala, ny programstruktur samt nya villkor för behörighet till
högre studier. Kurser har bytt namn och poäng. Vissa kurser har ersatts
av nya kurser. Som exempel byts Svenska A ut mot Svenska 1, Engelska
A mot Engelska 5 och ämnet Matematik består nu av 11 kurser istället
för tidigare 7. Kurserna har också ett förändrat innehåll.
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För de vanligaste kurserna finns en motsvarandelista som Skolverket
utarbetat för att kunna göra jämförelser mellan det tidigare systemet
och det nya. Du kan läsa mer om detta på Skolverkets webbplats där du
också hittar en uppdaterad motsvarandelista. Länk till listan finns också
på KCNO:s webbplats www.kunskapscentrumnordost.se
En ny betygsskala, A-F, har införts där A är högsta betyg och F underkänt.
Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg (2.350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2.400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det avser
en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.
Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg enligt den gamla modellen utfärdas längst fram till den 30 juni 2015. Huvudregeln är annars att
gymnasieexamen ersätter den gamla formen slutbetyg.
Du som har önskemål om att fortsätta att läsa mot slutbetyg, bör ta
kontakt med studie- och yrkesvägledare och stämma av vad som gäller
för dig.
Slutbetyg eller Gymnasieexamen?
Slutbetyg

Gymnasieexamen

Ska innehålla 2.350 poäng varav
- kärnämnen 600 poäng
- fritt valda kurser 1.750 poäng

Ska innehålla 2.400 poäng varav
- gymnasiegemensamma ämnen
- programgemensamma och fritt
valda kurser
- gymnasiearbete 100 poäng

För vem?

För vem?

Tidigare studerande som har ett eller
flera betyg satta före 1 juli 2012. Rektor kan besluta att den studerande
kan läsa mot slutbetyg om detta gagnar den studerande och slutbetyget
utfärdas senast den 30 juni 2015.

Nya studerande som påbörjat kurser
efter 1 juli 2012 och inte tidigare läst
inom gymnasieskola eller Komvux.
Tidigare studerande med betygsatta
kurser före 1 juli 2012. OBS! Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för en studieplan.

Du som siktar mot högre studier
För aktuell information om tillträdesregler till högskola och universitet
se www.studera.nu
För aktuell information om tillträdesregler till yrkeshögskolan,
se www.yrkeshogskolan.se
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Läsa upp betyg/Prövningar

Du beviljas att gå en kurs om du tidigare fått betyget IG eller F (ej godkänt). Om du vill höja ett tidigare godkänt betyg så kan du endast göra
det genom en prövning. Du får alltså inte följa undervisningen i en kurs
om du redan har godkänt betyg. Detta gäller även distanskurser.
För att genomföra en prövning anmäler du dig direkt till någon av
KCNO:s upphandlade skolor. Då får du närmare information om perioder
för genomförande av prövningar och anvisningar om hur en prövning går
till.
Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs.
Utländska gymnasiebetyg
Du som redan har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land
kan vända dig till Universitets- och Högskolerådet (UHR) för bedömning av dina betyg. Läs mer på www.uhr.se
Studieekonomi
Det är Centrala Studiestödsnämnden, CSN, som behandlar alla ärenden
gällande studiemedel. Du gör din ansökan om studiestöd direkt till CSN
för myndighetens beslut. Det är också till CSN som du ska vända dig
om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Grundläggande information om villkoren för studiestöd ges också genom KCNO.
För studier på grundskole- och gymnasienivå kan du få studiemedel
tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Studiemedel består av bidrag och lån. Studiemedel beräknas per vecka. Du
kan få studiemedel för heltid eller deltid (50 eller 75% av heltid).
Studietakt
100%
75%
50%

Poäng per vecka
20-25
15-19
10-14

OBS! Mer än 100% (heltidsstudier) godkänns ej av KCNO.
I studiemedlet finns två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre
nivå. Vem som kan få den högre nivån avgör CSN, som automatiskt
prövar detta när man gör ansökan. För ansökan och övrig information,
se www.csn.se
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KCNO rapporterar till CSN vilka kurser du
läser på våra skolor. Innan du får ut ditt studiemedel måste du göra en studieförsäkran
till CSN. Om du gör någon förändring i dina
studier måste du själv anmäla detta till CSN.
Om beviljade studiemedel inte betalas ut som
planerat eller förväntat av dig, så beror det vanligen på att dina registrerade studier inte stämmer överens med villkoren för att få studiemedel enligt CSN:s regelverk. Tag då kontakt
direkt med din skola och CSN för att reda ut
orsaken till detta.
Studiemedel vid sjukdom

Kontakta CSN om du blir sjuk eller läs på
www.csn.se om vad som gäller vid sjukdom.
OBS! Att du måste göra en sjukanmälan till
Försäkringskassan redan första dagen som
du blir sjuk.
Krav på studieresultat

När du för första gången söker studiemedel
behöver du inte redovisa några tidigare studieresultat. Men om du har haft studiemedel
tidigare ska du kunna redovisa tillräckliga
studieresultat.
För mer information kontakta

Centrala studiestödsnämnden, CSN
telefon 0771-276 000
måndag-fredag 08.00-16.30
www.csn.se
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Kontakta oss
Kunskapscentrum Nordost
Besöksadress: Attundafältet 14, plan 4, Bibliotekshuset, Täby Centrum
Postadress: Kunskapscentrum Nordost, 183 80 Täby
Telefon: 08-555 583 40

Kunskapscentrum
Nordost

Öppettider:
Samtliga arbetsdagar det vill säga måndag - fredag klockan 10-12
Kvällsöppet på måndagar klockan 16.00-18.30
Telefontider:
Måndagar och fredagar klockan 10-12
Måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 13-15
Telefon- och öppettider sommar, jul och nyår, se KCNOs webbplats

www.kunskapscentrumnordost.se

Grafisk form: Maria Djurskog, Danderyds kommun, Kommunledningskontoret - Kommunikation, september 2013.
Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd.
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