Distansutbildning via Vuxenutbildningen
Du kan läsa enstaka kurser/ämnen på distans via Vuxenutbildningen på Knut Hahnskolan i
Ronneby.
Vuxenutbildningen har avtal med distansutbildningsföretaget NTI. Genom det bolaget så kan
vi starta studier för dig flexibelt under året.
Det är alltid Kommunala vuxenutbildningen i Ronneby som beviljar eller avslår din ansökan
om distansstudier. Vi köper inte in kurser som vi själva bedriver vid Vuxenutbildningen.
Vi jobbar så här med ansökningar till distansutbildningar
1. När en ansökan kommer in om att få läsa en distanskurs, läser vi igenom vad personen
söker för kurs och om personen motiverat varför kursen behövs.
2. Vi går också igenom personens tidigare betyg och tittar på kostnaden för kursen. Vi tittar
särskilt på hur den sökanden tänkt läsa kursen och eventuellt hur personen tänkt kombinera
sina studier med annan verksamhet. Ofta kan man kombinera studier på distans med arbete
eller andra studier eftersom det är upp till dig att göra dina uppgifter så länge du lämnar in
dem i tid.
När man läser en kurs på 100 poäng på kvartsfart motsvarar det studietid på cirka 10 timmar i
veckan under 20 veckor. Läser du en kurs på heltid läser du 40 timmar i veckan under fem
veckor. Du kan beroende på din situation tillsammans med studievägledaren på
vuxenutbildningen lägga upp studier på helfart, halvfart eller kvartsfart.
3. Därefter gör vi en prioritering; de kurser som på något sätt kompletterar behörighet för
fortsatta studier går före studier i ämnen som inte ger några särskilda behörigheter. Vi tittar
om personen har gjort en relevant bedömning av tänkt studietakt i kombination med vad
personen tänkt göra mer än att studera.
Vi vet att det är viktigt att du har stark motivation och god studiedisciplin när du läser på
distans.
Så här bedömer vi om du kan beviljas distansstudier
Vi prioriterar enligt Skollagen när vi köper in kurser och därför kan det ibland bli avslag när
du söker en kurs. Skollagen kapitel 20.
Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå
11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra
kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighet till utbildning på gymnasial nivå
20 § En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra
kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.
Det kan också bli avslag om vi har kursen själva eller om du inte lämnat in en komplett
ansökan. Du får dock alltid en förklaring till varför du inte får kursen beviljad.
Vi köper inte kurser som vi själva bedriver vid Vuxenutbildningen. Detta gäller exempelvis
kurser som ingår i vårdutbildningen.

Ansökan till distansutbildning
Det här ska du tänka på när du fyller i en ansökan utan stöd av studievägledare
1. Ange vilken kurs du vill läsa och vilken kurskod den har och ange poängen för kursen
Skriv när du vill starta kursen och när du vill vara klar med den, ange också önskad
studietakt.
2. Motivera varför du behöver läsa kursen. Vad ska du ha kursen/poängen till?
3. Ange vad du ska syssla med förutom studier om du inte söker heltidsstudier.
Exempelvis om du arbetar, vad arbetar du med och hur många procent arbetar du. Det
är mycket viktigt att inse att studier tar tid, och därför är det viktigt att du är realistisk i
dina planer.
Du måste också bifoga tidigare betyg från grundskola, gymnasieskola och andra studier när
du lämnar in din ansökan.
En ansökan som inte är komplett behandlas inte.
Har du några frågor om distansstudier kan du maila eller ringa studie- yrkesvägledare Annika
Månsson, telefonnummer 0457-61 85 01 annika.mansson@ronneby.se .

