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KOMVUX
Antagningsregler
När du skickar in din ansökan får du en bekräftelse på mejlen som du angav i ansökan. Kontrollera din
bekräftelse och var extra noga med att dina kursdatum stämmer i bekräftelsen. Är det fel datum kontaktar
du antagning.komvux@orebro.se Om du inte får en bekräftelse så bör du logga in i ansökan igen för att
kontrollera att du gjort rätt.
Antagningen grundas på den information och de handlingar som du bifogar i din ansökan. Det är därför viktigt att
din ansökan är fullständig med de handlingar som styrker dina förkunskaper för den kurs/kurser eller den
utbildningen du söker, se information om behörighet på hemsidan vid respektive kurs/utbildning.
Sista kompletteringsdag gäller för enskilda kurser på grund- och gymnasienivå, vårdutbildning samt övriga
yrkesutbildningar. Information och handlingar som läggs till efter sista kompletteringsdag tas inte med i beslutet för
antagningen.
Du ansvarar själv för att uppgifter i den individuella studieplanen och uppladdade handlingar är korrekta.
Alla betyg från tidigare studier ska bifogas. Namn och personnummer ska framgå på dokumentet samt rektors
underskrift. Observera att bild från Antaging.se godtas ej. Utländska betyg ska vara bedömda av UHR. Betyg från
Komvux i Örebro från år 2009 och framåt behöver inte bifogas i ansökan. Studieplan från ungdomsgymnasiet
godtas inte som underlag till ansökan.
Om du har sökt en överliggande kurs i samma ämne och får F i underliggande kurs, blir du automatiskt flyttad till
den underliggande kursen igen.
Om du har sökt Vård- och omsorgsutbildning och enstaka kurser samtidigt, och blir antagen till VO-utbildningen, så
stryks du automatiskt från de enstaka kurserna.
Du får max söka två yrkesutbildningar i samma sökperiod. Om du blir antagen till en av dessa så stryks du
automatiskt på det lägre prioriterade alternativet.
Om du ska studera på distans blir du beviljad att läsa max 200 poäng per studieperiod på 10 veckor vilket är 100%
studietakt. Om du ansöker om fler kurser så att poängen överstiger 100%, plockas kurser med överstigande poäng
bort från ansökan. Det är därför viktigt att du rangordnar dina sökta kurser i ansökan.
Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning,
ska ett urval göras. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Vid urvalet ska företräde, i den
ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar
gymnasieskolan,
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3.
4.
5.

är eller riskerar att bli arbetslös
behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning kan det beslutas att den inte startar.
För yrkesutbildningar gäller det även att utbildningen måste få ekonomiskt stöd från staten för att den ska starta.
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