Webbansökan - Steg för steg
1. För att göra en ansökan, gå in på www.molndal.se/vuxenutbildning
2. Klicka på kursanmälan långt ner på sidan.
3. Om du inte har ett studerandekonto, klicka på Skapa ett nytt studerandekonto. Fyll i
dina personuppgifter och ett lösenord enligt anvisningarna. Skriv upp ditt lösenord så att
du kommer ihåg det nästa gång du skall logga in. Du kan följa din ansökan från ditt
studerandekonto.
4. Om du redan har ett studerandekonto, logga in på webbansökan med hjälp av ditt
personnummer och lösenord. Glömt lösenord - klicka på glömt lösenord.
5. Klicka på Påbörja en ny ansökan.
6. Klicka på Sök och du får fram alla sökbara kurser. Klicka på den kurs du vill söka och
då får du mer information om aktuell kurs. Lägg kursen i kurskorgen. Gör på samma sätt
om du söker fler kurser.
7. När du är färdig gå in i kurskorgen och klicka på Vidare till ansökan.

Ansökan består av 7 steg
1. Prioritera och välj kursmål
Klicka på rutan Varför vill du läsa kursen. Välj ett lämpligt alternativ. Spara!

2. Studieplan
A

Mål med studierna.
Välj ett mål med studierna bland de 6 alternativen. Använd fritextrutan för att
beskriva ditt mål så tydligt som möjligt. Spara!
OBS! Välj gymnasieexamen om ditt mål är att få en hel gymnasieexamen på 2400
poäng.

B

Syfte med ansökan
Här lägger du till information som du inte redan skrivit ner vid beskrivning av ditt
mål med studierna. Spara!

C

Utbildningsbakgrund
Fyll i din högsta tidigare utbildning. Fyll gärna i dina övriga utbildningar. Spara!

D

Studieomfattning
Fyll i vilken takt du vill studera. Spara!

3. Personuppgifter
Titta noga igenom så att alla uppgifter stämmer. Spara!

4. Betyg och bilagor
Här skall du kryssa i om dina betyg finns hos Vuxenutbildningen eller inte.
Har du läst på Vuxenutbildningen i Mölndal tidigare så finns dina betyg sparade.
Övriga betyg måste du bifoga med din ansökan. Du kan välja att skanna in betyget i
ansökan, maila betyget till vkm@molndal.se eller skicka till:
Vägledning och kompetens
Krokslätts fabriker
Göteborgsvägen 97
431 37 Mölndal
OBS! Får vi inte dina betyg kan vi inte behandla din ansökan!

5. CSN
Klicka i ja eller nej.
OBS! Du söker inte CSN genom att klicka i ja-rutan. Du måste gå in på www.csn.se
för att göra en ansökan.

6. Ställning på arbetsmarknaden
Fyll i det alternativ som bäst stämmer på dig. Spara!

7. Kontrollera din ansökan och skicka in
Titta igenom så att allt stämmer.
Skicka in ansökan genom att klicka på Skicka in din ansökan.
Till sist skall du få meddelandet: Ansökan är nu inskickad. Tack för din ansökan.

