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Välkommen till Studium! 

 

Informationsblad till dig som är antagen till fristående kurser 

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! Om du är närvarande och aktiv i kursen ska vi göra vårt bästa för att hjälpa  

dig att nå ditt mål. Läs igenom detta blad för att veta hur det fungerar på vår skola. 

 

Mer information hittar du på vår hemsida: www.studiumgbg.se/studieinformation/infor-kursstart-fristaende-kurser 

 

 

 
 

Personer som kan vara bra att känna till: 

Rektor: Ulrika Alestig, Rum 327A 

ulrika.alestig@educ.goteborg.se 

 

Utbildningsledare: Camilla Winbo, Rum 328 A 

camilla.winbo@educ.goteborg.se 

 

Administratör: Rafat Rafey, Expedition plan 3 

rafat.rafey@educ.goteborg.se 
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Studie- & yrkesvägledare: Tintin Andersson, Rum 312A 

tintin.andersson@educ.goteborg.se 

 

Kurator: Hanna Widén Törner, Rum 312B 

hanna.widen.torner@educ.goteborg.se 

 

Specialpedagog: Maria Wingård, Rum 513 

maria.wingard@educ.goteborg.se 
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• Studieperiod för dig med kursstart i mars: 

Grundläggande kurser:  2021-03-22- 2021-07-02 (15 v) 
Gymnasiekurser:  2021-03-22-2021-05-28 (10 v)
  

 
 

• Gruppundervisning 

Studium har i vanliga fall gruppundervisning. Det innebär fasta 

lektionstillfällen varje vecka som du förväntas delta på.  

OBS! Vi kommer denna kursstart behöva ändra lite i vårt vanliga 

upplägg och våra lektioner kommer delvis vara på distans. Du 

kommer till skolan vid vissa lektionstillfällen och vid prov, men det 

kommer på grund av rådande situation i samhället med Covid -19 

också vara en del distansinslag. Helt på distans kommer du inte 

kunna läsa på vår skola och du kommer inte kunna läsa enbart i 

skolan utan denna gång kommer det vara blandad undervisning. 

Du förväntas delta i lektioner oavsett om de är på distans eller på 

skolan.  

 

• Schema  

Schema hittar du längst ner på Studiums hemsida  

www.studiumgbg.se 

 

Du söker lättast i schemat på klassnamnet. Observera att många 

klasser har liknande klassnamn så titta i det mejl du får av oss 

innan kursstart vad det står att din klass har för namn.  

 
 

• Kurslitteratur 

Du hittar litteraturlistan på vår hemsida innan kursstart: 

www.studiumgbg.se/studieinformation/infor-kursstart-

fristaende-kurser  

 

Köp gärna boken innan kursstart så att du kan följa med i 

undervisningen från start.  

 

• Stöd  

Om du har läs- och skrivsvårigheter eller annat som påverkar dina 

studier, prata så snart som möjligt med din lärare om detta för att 

diskutera stöd. Du kan också prata med; kurator, specialpedagog, 

studie- och yrkesvägledare eller utbildningsledare.  

https://www.studiumgbg.se/kontakt/stod-hjalp 

 

• Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade! 

Om du byter telefonnummer, e-post eller bostadsadress är det 

viktigt att du meddelar din lärare, expeditionen eller 

utbildningsledare. Du kan också själv uppdatera dina 

kontaktuppgifter i Alvis (där du sökte kursen).  

 

• Om du inte har för avsikt att påbörja kursen 

Vänligen meddela vår expedition om du inte har för avsikt 

att påbörja din kurs. Skriv namn, personnummer och vilken 

kurs det gäller till info.stuidum@educ.goteborg.se 

 

 

 

 

 

 

 

• Aktivitet 

För att lyckas med dina studier behöver du vara aktiv i kursen 

varje vecka. Utebliven aktivitet i tre veckor leder till avbrott. Vid 

kursstart måste du varit aktiv i kursen inom två veckor för att 

behålla din plats. Vid sjukdom ska du meddela din lärare samt 

lämna sjukskrivningsintyg till kurator på skolan inom två veckor 

från första frånvarodagen.  

 

• CSN 

Om du studerar i minst 50 % studietakt kan du ha rätt att söka 

studiemedel från CSN.  Det är viktigt att du i din ansökan till CSN 

anger hela studieperioden för kurser i din ansökan. Sök alltid för så 

lång period som möjligt. CSN gör en resultatprövning vid varje ny 

ansökan.  

Studieperiod för dig som startar alla dina kurser i mars är:   

Grundläggande kurser:  2021-03-22- 2021-07-02 (15 v) 
Gymnasiekurser:  2021-03-22-2021-05-28 (10 v) 

 

Första utbetalningen från CSN får du först när skolan har lämnat 

studieförsäkran. Denna registrerar skolan när du har varit aktiv i 

dina kurser. Det räcker inte att skicka ett mejl till din lärare utan 

du måste ha påbörjat kursen och visat att du arbetar med kursen. 

Du måste också själv lämna studieförsäkran till CSN.  

 

Tänk på att om du avbryter kurser eller på annat sätt ändrar din 

studietakt måste du meddela detta omgående till CSN om du har 

sökt studiemedel. 

CSN når du på www.CSN.se. Telefon 0771–276 000 

 

• Lärplattform 

På vår lättplattform Classroom behöver du under kursens gång 

regelbundet vara inloggad och ta del av information samt vara 

aktiv. I lärplattformen kan du se kursens innehåll och lämna in dina 

uppgifter.  

Logga in på lärplattformen regelbundet.  

https://classroom.google.com 

 

Inloggningsuppgifter får du som är ny elev på Studium via e-post 

fredag 19 mars. Om du behöver hjälp med inloggningsuppgifter 

skicka e-post till losen.hjt.styrman@educ.goteborg.se.  

Om du redan läser andra kurser hos oss sedan januari eller en 

kurs på Studium som du avslutar 19 mars använder du samma 

inloggningsuppgifter som du har haft under denna tid.  

Om det är något som inte fungerar under studiernas gång prata i 

första hand med din lärare.  

 

 

Nu har du fått övergripande information om sådant som du bör 

känna till när du är elev på Studium. Det är ditt ansvar att läsa igenom 

denna information och att ställa frågor till oss om det är något du inte 

förstår. Personalen på Studium finns tillgänglig för dig om det uppstår 

frågor längs vägen. Vi är glada för att du valt att studera på Studium. 

Vi önskar dig lycka till med dina Studium!
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