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Välkommen! 
Varmt välkommen att studera hos oss på Hjalmar 
Strömerskolan. Alla vi som jobbar här ska göra 
vårt bästa för att du ska nå dina studiemål. 
Skolans vision är att alla elever ska ha möjlighet att 
utvecklas och nå sin fulla potential. Vi värnar också 
om en skolmiljö där alla vågar vara sig själva och 
där allas lika värde är en självklarhet. 

För att både du och vi ska kunna nå våra mål och visioner är det viktigt att du följer din 
studieplanering. Vid förändringar i dina studier är det bra om du talar om det för oss i 
god tid. Det gäller även om du har behov av stöd. Det är alltid viktigt att du söker upp din 
lärare, studie- och yrkesvägledare eller mig om du har synpunkter eller önskemål när det 
gäller dina studier eller din arbetsmiljö här på skolan.

Lycka till med dina studier!

Heidi Sundelin, rektor 
0670-161 81, heidi.sundelin@stromsund.se

Så fungerar kommunal vuxenutbildning, komvux
Kommunal vuxenutbildning (komvux) är gratis. Kostnad för kursmaterial tillkommer. 

Vuxenutbildningen på Hjalmar Strömerskolan är på halvdistans. Det innebär ett flexibelt 
upplägg med ett antal lärarledda lektioner i veckan. Utöver det sker självstudier och 
datorkontakt med lärare och kurskamrater.

Individuellt anpassad utbildning 
Tillsammans med våra studie- och yrkesvägledare (syv) får du hjälp att göra en 
individuell studieplan. Du kan välja kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, vi 
försöker skräddarsy din utbildning så att den passar just dig. 

Behöver du ytterligare stöd inför ditt kommande val och information om olika 
utbildningsmöjligheter, behörighetskrav, studiefinansiering och validering kan du ta 
kontakt med din syv.

Din studieplan följer dig under hela studietiden, vid revidering kontaktar du alltid din 
syv.

Sara Ahlin 
Studie- och yrkesvägledare  
gymnasiet och vuxenutbildningen

0670-161 65 
sara.ahlin@stromsund.se

! Inger Eriksson Liljegren 
Utbildningssamordnare Komvux 
grundläggande nivå

0670-167 24    
inger.eriksson-liljegren@stromsund.se
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Frånvaro
Du som elev gör sjukanmälan på telefonnummer 0515-77 7614. Annan frånvaro 
meddelar du till lärarna för respektive kurs. Om du uteblir mer än tre veckor i följd, 
utan att det berott på sjukdom eller beviljad ledighet, mister du din plats. 

Om du har studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) måste du meddela 
avbrottet till CSN annars kan du bli återbetalningsskyldig. Det är ditt ansvar att 
meddela förändringar i studieplanen till CSN. 

Tänk på

3 Meddela alltid frånvaro till läraren, håll dig till din studieplan.

Schema
Kurserna startar enligt schema, enstaka förändringar kan 
ske. Kontrollera schemat på hjalmar.nu

Kursmaterial
Information om kursmaterial får du av din lärare vid första 
kurstillfället.

Datorer
På Hjalmar Strömerskolan använder vi oss av Gafe som läroplattform. Vi skickar alltid 
viktig studentinformation via Gafe eller din studentmejl. Du får inloggningsuppgifter vid 
kursstart, du kan också hämta dem hos Cathrine Hopstadius på expeditionen.

Studerandeservice
Tillgång till arbetsplats, datorer och studerandeinformation hittar du hos Lärcentrum.

Måltider
Skolan serverar lunch varje dag i matsalen klockan 11.00–12.30. Priset är 54 kronor 
och betalas via faktura. Studerande på Komvux som vill äta lunch meddelar matsalen. 
Det finns mikro och vattenkokare. Cafeterian är öppen 8.00–10.30 (måndag 8.00–
10.00) och 12.00–13.45.

Betyg
Vi skickar dina betyg till universitets- och högskolerådets databas. 

Tänk på

3 Om du ska ansöka till universitet eller högskola är det viktigt att du själv kontrollerar 
att dina betyg är registrerade. Vill du ha dem utskrivna måste du själv begära det via 
hjalmar.nu/betyg.html. 

Läser du för ett slutbetyg/gymnasieexamen, kontakta din studie- och yrkesvägledare. 

!

!

Vuxenutbildning



Framtids- och utvecklingsförvaltningen
Myrgatan 4 • Box 520 • 833 24 Strömsund • hjalmar.nu

© Strömsunds kommun 2016

STRÖMSUND

Så fungerar studiemedel     
Du kan söka studiemedel från CSN när du ska studera på folkhögskola, komvux, 
yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du har rätt att söka studiemedel från det 
andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. 

Tänk på

3 För att få studiemedel måste du uppfylla vissa krav. 

3 Du kan få studiemedel för ett visst antal veckor på varje studienivå. CSN gör     
     denna beräkning utifrån tidigare utbildning. 

3 Du kan inte få studiemedel om du under samma tid har vissa andra ersättningar.  
     Du kan då bli återbetalningsskyldig. Några exempel på andra ersättningar är      
     etableringsersättning, rehabiliteringsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

!   Läs mer på www.csn.se eller i faktabladet ”Studiemedel”.

Särskilda villkor för dig som är utländsk medborgare
Du som är utländsk medborgare och ska studera kan få studiestöd om du uppfyller 
vissa villkor. 

!   Läs mer på www.csn.se eller i faktabladet ”Svenskt studiestöd för studier i Sverige  
     för dig som är utländsk medborgare”.

Så söker du studiemedel 
Gå in på www.csn.se och använd tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns under 
”Mina sidor”. 

Tänk på  

3 Sök i god tid! Du kan enbart få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden. 

3 Hjalmar Strömerskolan rapporterar inte automatiskt studieresultat eller             
     studieförsäkran till CSN. Du måste själv kontakta studie- och yrkesvägledaren för         
     att få dessa dokument ifyllda.


