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Kontaktuppgifter administration 

 
Postadress: 

Nybro Vuxenutbildning, 382 80  NYBRO 
 

Besöksadress: 
Långgatan 13, 382 41  NYBRO 

  
 

Rektor 
Birgitta Carlsson 0481-455 60 
E-post: birgitta.carlsson@nybro.se 
 
 
Administratör 
Anette Allansson 0481-455 65 
E-post: anette.allansson@nybro.se 

  
Administrationen (Långgatan 13) är öppen: 

 Måndag - Onsdag: 07.30 – 12.00 

 13.00 – 16.00 
 Torsdag 07.30 – 12.00 
 
 Studie- och yrkesvägledare (2 st) 

Johan Lerbacka 0481-455 64 
E-post: johan.lerbacka@nybro.se 
 
Ingrid Alriksson 0481-455 96 
E-post: ingrid.alriksson@nybro.se 
 
Specialpedagog 
Vakant

mailto:annika.pahlm@nybro.se
mailto:anette.allansson@nybro.se
mailto:johan.lerbacka@nybro.se
mailto:ingrid.alriksson@nybro.se
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Kontaktuppgifter lärare 

 
Ämne  Sign Namn Mail 

Ma, Eng ELC Eva-Lotta Corell eva-lotta.corell@nybro.se 

En MEN Michaela Eriksson michaela.eriksson@nybro.se 

Sh, Hi, So KKA  Kristian Karlsson kristian.karlsson@nybro.se 

Sas YKR Ylva Knutsdotter ylva.knutsdotter@nybro.se 

Ma DLM David Lidheim david.lidheim@nybro.se 

Nk, Fy NMF Niklas Malmlöf niklas.malmlof@nybro.se 

Ek, Jur, Data JN Jörgen Nilsson jorgen.nilsson@nybro.se 

Ek, Adm, Sas MQH Maria Qvartforth maria.qvartforth@nybro.se 

Ma, Re JOR Johan Rantzer johan.rantzer@nybro.se 

En, Sas SRF Svea Ruoff svea.ruoff@nybro.se 

Nk, Bi, Ke JSS Johanna Stenström johanna.stenstrom@nybro.se 

Ma KS Kerstin Ström kerstin.strom@nybro.se 

En, Hälsa HSD Helen Söderlund helen.soderlund@nybro.se 

Sv, Sva KUÖ  Kajsa Uvsjö kajsa.uvsjo@nybro.se 

Sva, Sas EWN Ellen Waldén ellen.walden@nybro.se 

Sva, Sas AWN Anna Wallenthin anna.wallenthin@nybro.se 

 

 

Använd i första hand mail vid kontakt med din lärare, om du inte har möjlighet 

till ett personligt möte!  

mailto:eva-lotta.corell@nybro.se
mailto:michaela.eriksson@nybro.se
mailto:kristian.karlsson@nybro.se
mailto:ylva.knutsdotter@nybro.se
mailto:david.lidheim@nybro.se
mailto:niklas.malmlof@nybro.se
mailto:jorgen.nilsson@nybro.se
mailto:maria.qvartforth@nybro.se
mailto:johan.rantzer@nybro.se
mailto:svea.ruoff@nybro.se
mailto:johanna.stenstrom@nybro.se
mailto:kerstin.strom@nybro.se
mailto:helen.soderlund@nybro.se
mailto:kajsa.uvsjo@nybro.se
mailto:ellen.walden@nybro.se
mailto:anna.wallenthin@nybro.se
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Studieperioder 

Period 1: 2020-01-20 – 2020-06-05 (20 veckor) 
 2020-01-20 – 2020-03-27 (10 veckor) 

Period 2: 2020-03-30 – 2020-06-05 (10 veckor) 

 

Självstudiedagar 

2020-03-16 
2020-04-29 
2020-05-22 
 

Helgdagar 

2020-04-10 
2020-04-13 
2020-05-01 
2020-05-21
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Viktig information 
 

Att studera på heltid… 
… på vuxenutbildningen kan jämföras med att arbeta på heltid. Ett heltidsarbete innebär 
oftast att man arbetar 40 timmar i veckan, måndag till fredag 8 – 17. Dessutom kan man 
ibland behöva arbeta övertid. 
 
På samma sätt är det med dina studier här på Nybro Vuxenutbildning. Räkna med att behöva 
studera 8 timmar varje dag och ibland kanske mer. På dina handledningstillfällen får du 
genomgångar, instruktioner och förklaringar. På din självstudietid är tanken att du ska följa 
överenskommen plan med din lärare. Det är därför mycket viktigt att du tänker igenom var, 
när och hur du ska planera dina studier. 
 
Du som har små barn behöver också se till att de har förskola eller fritidsverksamhet hela 
dagarna, inte bara när du har handledning. Ibland kan förskolan begära ett intyg om 
heltidsstudier. Det får du på skolans expedition. 

 
Flexkurser 
Till skillnad från reguljära kurser, där du förväntas närvara vid fasta lektionstillfällen, är 

flexkurser ett upplägg som passar dig som kan ta mycket eget ansvar och exempelvis har 

oregelbundna arbetstider. Flexen är till för dig som vill läsa kurser i en individuell studietakt 

där intag sker var 10:e vecka. Flexen erbjuder studier under eget ansvar i kombination med 

lärarledda handledningstillfällen, arbete i grupp eller enskilt och/eller handledningstid. 

Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare görs en individuell studieplan över de kurser 

du önskar läsa. Kurserna går att läsa heltid och deltid, detta planerar du i samråd med din 

studie- och yrkesvägledare. Vid flexuppstarten, som är obligatorisk, träffar du undervisande 

lärare i de kurser du ska läsa och tillsammans gör ni ett individuellt studieupplägg i varje kurs. 

Vid uppstarten kommer du att få tillgång till lärplattformen Its Learning där kursens innehåll 

och kommunikation kommer att ske. Du förväntas att dagligen hålla dig uppdaterad om vad 

som sker på Its Learning. Till kursstarten måste du ha införskaffat kurslitteraturen (se 

hemsida). 

Det finns möjlighet att boka in handledningstillfällen vid behov. De tider som är aktuella i din 

kurs får du reda på under introduktionen. Under dessa tider kommer även läraren lägga in 

fasta examinationstillfällen som är obligatoriska. 

Flexstarter vårterminen 2020: 

måndag 20/1-20 

måndag 30/3-20  
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Närvaropolicy 
Vi tror att du lär dig bäst när du är med på våra handledningstillfällen. Det är ditt ansvar att ta 
igen det du har missat och redovisa det för din lärare. 
 
Obligatorisk närvaro gäller vid kursstart samt alla examinerande moment, till exempel prov, 
laborationer, seminarier eller redovisningar, enligt överenskommelse med lärare. 
 
Om du är frånvarande eller på annat sätt inaktiv i en kurs i tre veckor, så skrivs du av från 
kursen. CSN meddelas automatiskt och du kan bli tvungen att betala tillbaka delar av eller hela 
ditt studiemedel. 

 
Skriftliga inlämningsuppgifter 
När du gör en skriftlig inlämningsuppgift så är det inte tillåtet att infoga material som är 
kopierat från Internet eller andra källor. Du måste skriva dina arbeten själv. Undantag är korta 
citat där det tydligt visas att det är fråga om citat och där källor redovisas. 
 
Skriftliga inlämningar skickas in via Its Learning om läraren inte meddelat annat. Ditt arbete 
kontrolleras så att det inte är helt eller delvis plagierat från en annan källa. 

 

Vid prov gäller följande 
Det är förbjudet att använda otillåtna hjälpmedel. På din bänk får bara finnas det som är 
nödvändigt för att genomföra provet. Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning ska vara 
avstängd och förvaras i stängd väska på golvet eller dylikt. 

 
Fuskpolicy Nybro Vuxenutbildning 
Fusk är att betrakta som ett försök att vilseleda. Fusk behandlas med största allvar och 
beivras. Vid Vuxenutbildningen används kontrollprogrammet ”Urkund”. Vid försök till fusk 
eller om fusk uppdagats skall den ansvarige pedagogen utreda händelsen och säkerställa 
lämplig dokumentation av händelsen. Likaså skall pedagogen informera om att arbetet är 
underkänt i sin helhet. Därefter beslutar pedagogen om det erfordras ytterligare åtgärder från 
skolledningen eller ej. I de ärenden som lyfts upp till skolledningsnivå, föreligger följande 
tänkbara åtgärder: 
 

1. Samtal med rektor samt berörd lärare 
2. Beslut av rektor om avstängning från utbildningen i max 14 dagar 
3. Beslut av nämnden om avstängningstid 14 dagar – 1,5 år 
 

Vid beslut om avstängning informeras CSN, då avstängning är att betrakta som studieavbrott. 
 
Att beakta är också att visst fusk eller plagiat faller under brottsbalken och kan medföra åtal.  
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Datakonto, datorer och trådlöst nätverk 
Du behöver ett datakonto för att kunna logga in på skolans portal (Office 365) hemifrån 
och på skolans datorer på plats. Skolans portal kommer du åt via ditt konto när du loggar in på 
portal.nybro.se 

Efter uppstart av din/dina kurser skickar du ett mail till jorgen.nilsson@nybro.se och svaret 
på detta mail innehåller dina inloggningsuppgifter! 

All löpande information från skolan under terminen läggs ut på Its Learning. Via portalen 
(Office 365) kommer du också åt din skolmail (Outlook). All kommunikation med, och 
information från dina lärare kommer att ske via Its Learning eller portalen. Det är därför 
viktigt att du besöker Its Learning och portalen varje dag! 

De program som du kommer åt via portalen har du dessutom rätt att ladda ned gratis på din 
dator hemma så länge du studerar på Nybro Vuxenutbildning. Tag (bricka) för utskrifts-
möjligheter finns att köpa för 20:- i cafeterian. 

 
Kursböcker 
Du får låna kursböcker från Åkrahällskolans bibliotek tom vårterminen det år du fyller 20 år. 
Vänligen kontakta bibliotekarien om vilka böcker du behöver genom e-post 
hakan.storm@nybro.se, telefon 0481-455 78 eller besök mellan klockan 14-16 på skolans 
bibliotek. Böckerna är till låns. Böcker som inte återlämnas ska ersättas med värdet av en ny 
bok. Observera att läroböcker ofta kan kosta cirka 500 kr st. 
 
Du som är över 20 år måste ordna dina kursböcker själv (se hemsidan). Viktigt att 
kurslitteraturen finns vid kursstart. Kurslitteratur kan köpas från t ex adlibris.com, 
bokus.com, cdon.com eller kurslitteratur.se 
 
Du kan även beställa böcker hos Bohmans bokhandel, Storgatan 13, Nybro. 
Telefon: 0481-100 32. 

 
Biblioteket 
Studerande vid Nybro Vuxenutbildning är välkomna att använda medier vid Åkrahällskolans 
bibliotek. Biblioteket har olika medier, databaser och en del e-böcker. 
 
Biblioteket är i allmänhet bemannat måndag-fredag kl 08:30-16:00 obemannat under 
lunchen. Telefon: 0481-455 78, e-post: hakan.storm@nybro.se 

 
Om det skulle börja brinna 
Utrymningsplaner finns uppsatta runtom i våra undervisningslokaler. De visar närmaste väg 
ut. Det finns flera nödutgångar på varje plan och de är tydligt utmärkta. Om brandlarmet går 
ska du genast gå ut genom närmsta nödutgång och bege dig till skolans återsamlingsplats 
(Åkrahällskolans gymnastiksal). Om det är lektion så går du tillsammans med din grupp och 
din lärare. Även om du inte har lektion ska du gå till återsamlingsplatsen.  

http://www.portal.nybro.se/
mailto:jorgen.nilsson@nybro.se
mailto:hakan.storm@nybro.se
mailto:hakan.storm@nybro.se
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Cafeterian Åkrahäll 
Säljer bland annat fika, smörgåsar, mellanmål och enklare lunchrätter. 
 
Trivselregler 
 
Bemötande För att alla ska trivas och känna sig trygga är det viktigt att alla har ett 

respektfullt uppträdande och trevligt bemötande mot varandra. 
 
Parkering  
Åkrahäll Skolan har en stor parkering för elever, skyltad från Norra vägen. Elever får 

inte parkera på lärarparkeringen, som bevakas av parkeringsvakter. Alla av- 
och påstigningar skall ske på elevparkeringen! 

 
Parkering  
Tallen Vi rekommenderar parkeringen bakom Kristallen. 
 
Mobiltelefon Mobilen får endast vara på under lektionstid om särskilda skäl finns, tyst läge 

används givetvis då. 
 
Rökning Rökförbud gäller i hela skolbyggnaden och även utomhus på skolans 

område. Rökförbudet gäller även e-cigarretter. Åkrahällskolans område 
avgränsas av cykelvägen längs Norra vägen och parkeringarna på var sida av 
skolan. 

 
Droger Skolan accepterar inga former av droger. Allt bruk och innehav av alkohol 

och narkotika är förbjudet inom skolans område. 
 
Lunchrum För allas trevnad är det viktigt att var och en diskar och snyggar upp efter sig. 

Det är också viktigt att ni tar hand om den mat som ställs in i kylskåpet, så 
att inget blir för gammalt. 

 
Åverkan Åverkan på skolans egendom skall anmälas till expeditionen. I princip är du 

ersättningsskyldig om du vållar skada.  
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Värdegrund 
 
På Nybro Vuxenutbildning strävar elever och personal mot följande värdegrund: 
 

 Att möta varandra utifrån var och ens olika bakgrund, förutsättningar och behov. 
 

 Att respektera alla människors lika värde. 
 

 Att ge beredskap och redskap för ett livslångt lärande. 
 

 Att alla tar ansvar och bemöter varandra med respekt. 
 

 Att alla känner trygghet och gemenskap samt delaktighet i arbetet. 
 

 Att en rak, öppen och fri dialog uppmuntras. 
 
 
Skulle du trots detta uppleva att detta inte efterlevs, kontakta då din lärare eller rektor.  
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Övrigt 
 
Studie- Om du av någon anledning tvingas avbryta din utbildning 
avbrott eller enstaka kurs ska du anmäla detta till din lärare och till expeditionen. 

Det sker genom personligt besök, eftersom du bland annat ska fylla i 
blanketter och lämna tillbaka läromedel och material som du lånat. Avbryt 
aldrig en kurs utan att meddela expeditionen, eftersom din studieomfattning 
kan påverkas. 

 
Disciplinära 
åtgärder Skollagen 5 kap 
 

6 § rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder 
som är befogade för att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero eller för 
att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. 

 
17 § I  […] kommunal vuxenutbildning  […] får huvudmannen besluta att helt 

eller delvis stänga av en elev om 
1. Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid 

bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper, 
2. Eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 
3. Eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för 

kränkande behandling, eller 
4. Elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers 

trygghet och studiero. 
 

 19 § huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev […] i  
kommunal vuxenutbildning  […] om 

1. Det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är 
arbetsplatsförlagd, och 

2. Det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska 
tjänstgöringen. 

  
Studiemedel Studiemedel söker du hos CSN. Du är berättigad till ditt studiemedel endast 

när du bedriver studier. Förändrar du något i din studieplan måste du 
meddela detta både till CSN och skolan. Ändringsmeddelanden till CSN gör 
du vi ”Mina sidor” på CSN:s hemsida. Lärare har skyldighet att meddela 
skolledningen om du ej bedriver studier i någon av de kurser som du är 
antagits till. Skolan rapporterar alla förändringar i din studieplan till CSN 
varje vecka. Påverkar förändringarna ditt studiestöd informerar CSN dig per 
brev. Anser du att ditt studiestöd ändrats på felaktiga grunder ska du 
meddela detta till skolan. 

 
Aktivitetsstöd Din handläggare på arbetsförmedlingen informerar dig om de rutiner som 

gäller för Aktivitetsstöd. Skolan är skyldig att meddela AF om du är 
frånvarande mer än fem dagar i följd utan giltigt förhinder. Vid sjukdom, se 
info för övriga studiestöd.  
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Prövning Om du vill göra en prövning i en kurs, kontakta studie- och yrkesvägledaren. 

Prövning kostar 500 kr/kurs. Om du tidigare läst kursen och fått ett icke 
godkänt betyg, är prövningen kostnadsfri. Anmälan till prövning ska göras 
senast 1 februari samt 1 september! 

 
Betyg Skolverkets förordning gällande betygsättning för vuxenutbildning följs. Efter 

avslutad kurs får du betyg. Kunskapskrav finns för varje kurs. Du får löpande 
information om dina resultat av din lärare under kursens gång. 

 
 Betyg sätts på de kunskaper du visat upp under kursens gång. Kunskap kan 

komma till uttryck i olika former, genom muntliga presentationer, 
diskussioner, fördjupningsarbete, uppsatser, prov, praktiskt arbete, 
laborationer mm. Vid betygssättning skall all tillgänglig information om dina 
kunskaper beaktas. Eleven kontaktar studerandeservice för att få betyget 
utskrivet i form av ett samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalogen 
och här anges önskemål om vilka betyg som ska finnas med (blankett hämtas 
hos studieadministratör). Slutbetyg/examensbevis kan utfärdas om vissa 
kriterier uppfylls och detta görs efter begäran av eleven som först försäkrat 
sig om att kriterierna är uppfyllda. (Särskild blankett hämtas hos studie- och 
yrkesvägledaren). Räkna alltid med en handlägg-ningstid på en vecka. Fr o m 
våren 2019 rapporterar skolan in betyg till UHR! 

 
Gruppför- Alla elever på Nybro Vuxenutbildning är gruppolycksfallförsäkrade. 
säkring Försäkringen gäller på lektionstid och vid färd till och från skolan. Om sådant 

olycksfall inträffar måste det anmälas till expeditionen. 
 
Omtentamen Om du av någon anledning inte kan närvara vid ett prov eller tentamen, så 

kan omprov eller omtentamen göras på tid som överenskommits med 
läraren!  
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Åkrahällskolan 
 
 

 
Hitta till rätt sal i huvudbyggnaden 

 

 

Expedition, GY 

Plan 1 

 Plan 2 


