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Distansstudier
I Mölndal finns möjlighet att studera gymnasiekurser via extern utbildningsanordnare
(Miroi). Anmälan till distanskurser kan endast göras i samråd med studievägledare
(det finns inget nätbaserat ansökningsformulär). Kontakta expeditionen eller en
studievägledare direkt för mer information om ansökningsförfarandet.
Studievägledare
Jonas Rydenstam: jonas.rydenstam@molndal.se
Aino Laine: aino.laine@molndal.se
Anna Jakobsson: anna.jakobsson@molndal.se
Expeditionen
Tfn: 031-315 10 14 (måndag–torsdag kl.10–12 och kl.13–15 samt fredag kl.10–12).
vkm@molndal.se

Kurstart
Kurserna 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.

Introduktionsmöte
Inför kursstart kallar Miroi till ett obligatoriskt informationsmöte hos Miroi, varefter
kursstarten är den följande veckan.
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) 1 vecka.
Om man uteblir helt från introduktionsmötet utan att meddela Miroi stryks man från
kursen.
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 anmälan.

Studietakt
Distanskurserna ges med olika studietakt. Exempelvis kan man välja att studera en
100-poängs kurs enligt nedan:
Studietakt
100 %
50 %
25 %

Antal veckor
5 veckor
10 veckor
20 veckor
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Prov
Prov, metodövningar och laborationer sker ej på distans utan genomförs hos Miroi.
För studerande som befinner sig utomlands kan prov genomföras i utlandet. Man tar
själv kontakt med Miroi för att boka prov utomlands och man måste själv ordna en tid,
plats och provvakt samt kontaktuppgifter till denne. Provet måste ske på en svensk
myndighet så som skola, kyrka, ambassad mm. Dessa uppgifter ska sedan lämnas
till Miroi som i sin tur tar kontakt med provvakten för att stämma av att uppgifterna
stämmer. Därefter skickas provet via mail till provvakten med provvaktsrutiner.
Nationella prov (svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik) kan
dock inte göras utomlands då dessa inte får skickas utomlands enligt Skolverket.
Elever som läser kurser med moment som måste göras hos Miroi kan inte heller
läsas utomlands. Detta gäller till exempel kurser med HLR (hjärt-och lugnräddning),
metodövningar och laborationer.

Övrig information
Flera kurser inom vård- och omsorgsområdet innehåller delar som är
arbetsplatsförlagda (praktik). Då följer man arbetsplatsens arbetstider.
För att se kursutbudet besök sidan: www.miroi.se
Adressen till Miroi är: Mölndalsvägen 26, 412 63 Göteborg.
Adressen till Mirois provlokaler: Ranängsgatan 3, 416 64 Göteborg.
Ansvarig rektor: Håkan Gustavsson, tel: 031-315 10 07
Välkommen att kontakta Vägledning & Kompetens!

