Vägledning & Komptens Mölndal
Utbildningsförvaltningen

Information om distansstudier
Vuxenutbildningen
i
Mölndal
erbjuder
distansundervisning
via
vår
externa
utbildningsanordnare Miroi. Anmälan till distanskurser kan endast göras i samråd med
studievägledare på Vägledning & Kompetens Mölndal (det finns inget nätbaserat
ansökningsformulär). Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare eller expeditionen
direkt för mer information. Vid din första ansökan till distansstudier ska du boka in ett möte
med studie- och yrkesvägledare.
Distansstudier – för vem?
Inom vuxenutbildning ska utgångspunkten vara den enskildes behov och förutsättningar.
Distansstudier rekommenderas till den som har god studievana samt till den som har god datavana
(då studierna bedrivs via en digital lärplattform).
Vårt utbud av distanskurser är bredare än vår utbildning med lärarledd undervisning. Det går bra att
kombinera lärarledd undervisning med distansstudier.
Från intresse till kursslut – vår process
MÖTE MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Information om studieformer

Skapar ansökan

ANSÖKNINGSPROCESS
Om annan folkbokföringskommun ska hemkommun ta beslut

OM ANTAGEN
Mail från Miroi med kallelse till obligatoriskt informationsmöte

OBLIGATORISKT INFORMATIONSTILLFÄLLE
Hos Miroi en vecka innan kursstart

Närvaro på mötet krav för att få påbörja kursen

KURSSTART/KURSSLUT
All kommunikation med lärare sker via lärplattform

Vissa kurser har prov, metodövniningar och/eller laborationer

Om du blir antagen till en eller flera distanskurser
Kurstart
Våra distanskurser startar kontinuerligt.
Från ansökningstillfället till kursstart vid beviljad kurs kan man
räkna med ca två till tre veckors administrationstid.
Bor man i en annan kommun skickas en skriftlig förfrågan till
hemkommunen i samband med anmälan. Då kan man räkna
med ytterligare någon vecka till kurstart vid beviljad kurs.
Om antagningen beslutar att du ej får läsa kursen meddelar
Vägledning & Kompetens dig om detta.
Om du beviljas plats är kursbeskedet från Miroi som är att
betrakta som antagningsbesked.

Besöksadress

Göteborgsvägen 97

Postadress

Mölndals stad
431 37 Mölndal
www.molndal.se/vuxenutbildning

Introduktionsmöte
Inför kursstart kallar Miroi till ett obligatoriskt informationsmöte
via e-post en vecka innan planerad kursstart. Det
obligatoriska informationsmötet är på måndagar kl. 15.30 –
16.30 i Mirois lokaler. Om man uteblir helt från
introduktionsmötet utan att meddela Miroi stryks man från
kursen.
Om man inte har möjlighet att delta på det obligatoriska mötet
måste man lämna återbud direkt till Miroi. Man kommer då i
normala fall överens om att flytta fram kurstarten (och det
obligatoriska mötet) en vecka.
Om man har goda skäl att påbörja kursen hos Miroi utan att
delta i introduktionsmötet (man måste ha fått ett
godkännande från studievägledaren) meddelar expeditionen
på Vägledning & Kompetens Miroi detta i samband med

Telefon

031-315 10 00 (växel)

E-post/webb

vkm@molndal.se

Vägledning & Komptens Mölndal
Utbildningsförvaltningen

Prov
Prov, metodövningar och laborationer sker ej på distans utan
genomförs hos Miroi. Vid prov utomlands ligger ansvar och
organisering på eleven och sker i överenskommelse med
Mirois krav. Om kurserna har moment där HLR (hjärt-och
lugnräddning), metodövningar och laborationer ingår kan prov
inte göras utomlands.
Nationella prov (svenska, svenska som andra språk,
engelska och matematik) kan dock inte göras utomlands då
dessa inte får skickas utomlands enligt Skolverket.

anmälan.
Övrig information
För att se kursutbudet hos Miroi besök sidan:
www.miroi.se/ort/molndal eller ta kontakt med studie- och
yrkesvägledare.
Kurslitteratur hittar du under respektive kursbeskrivning.
Flera kurser inom vård- och omsorgsområdet innehåller delar
som är arbetsplatsförlagda (praktik). Då följer man
arbetsplatsens arbetstider.
Förlängning av kurs kan ske senast när halva studieperioden
avslutats. Exempel; du har sökt till Engelska 5, 10 veckor.
Senast under vecka 5 i kursen ska förlängning ske.

Val av studietakt
Distanskurserna ges med olika studietakt och eleven beslutar själv om studielängd. Nedan ser du
exempel på olika studietakter/studieomfattningar;
KURSPOÄNG

50

100

STUDIETAKT

ANTAL
VECKOR

BERÄKNAD STUDIETID PER
VECKA (rekommenderad tid)

25 %
50 %
100 %
25 %
50 %
100 %

10
5
2,5
20
10
5

5 - 10 timmar i veckan
20 timmar i veckan
40 timmar i veckan
5 – 10 timmar i veckan
20 timmar i veckan
40 timmar i veckan

STUDIEMEDEL (CSN)

50 %
50 %
100 %

Ansökan till ny kurs
Ansökan till ny kurs ska ske senast tre veckor innan önskad kursstart för att kunna garantera en
sammanhållande studieperiod. Kursstart är alltid på en måndag. Eleven välkomnas till ett
avstämningsmöte med studie- och yrkesvägledare för att utvärdera studieformen och eventuellt göra
en ny ansökan. Vid ansökan om ytterligare kurs ska eleven fylla i och lämna in en ny
Ansökningsblankett.
Mirois lokaler
Adressen till Mirois lokaler är: Mölndalsvägen 26, 412 63 Göteborg
Kontakta Vägledning & Kompetens Mölndal
Studie- och yrkesvägledare
Jonas Rydenstam
Sandra Hahn
Lisa Rosén

jonas.rydenstam@molndal.se
031 – 315 10 13
sandra.hahn@molndal.se
031 – 315 10 12
lisa.rosen@molndal.se

måndag
tisdag
onsdag

DROP IN -TIDER
kl. 13.00 – 15.00
kl. 10.00 – 12.00
kl. 13.00 – 15.00

Expedition
Telefonnummer:

031 – 315 10 14

E-post:
Besöksadress:

vkm@molndal.se
Göteborgsvägen 97, 431 37 Mölndal

kl. 10.00 – 12.00 och
kl. 13.00 – 15.00
kl. 10.00 – 12.00

måndag – torsdag
fredag

Ansvarig för utbildningen
Ansvarig för utbildningen är rektor Håkan Gustavsson.
Kontaktuppgifter; hakan.gustavsson@molndal.se, telefonnummer: 031-315 10 07.

Besöksadress

Göteborgsvägen 97

Postadress

Mölndals stad
431 37 Mölndal
www.molndal.se/vuxenutbildning

Telefon

031-315 10 00 (växel)

E-post/webb

vkm@molndal.se

