MIN STUDIEPLAN OCH STATUSFÖRKLARING
Logga in på webbansökan. Du hittar länken på vår hemsida under webbansökan vuxenutbildningen.
1) Logga in med Bank-ID eller
2) Användarnamn, som är ditt personnummer.
Lösenord har du själv valt när du skapade ditt användar-ID.

19930909XXXX

3) Har du glömt ditt lösenord? Gå in på sidan ”Skapa användar-ID”, som du hittar på hemsidan
under webbansökan.

Klicka på ”Beställning av ID”. Fyll i ditt personnummer och klicka på ”skicka”. Du får ett mail till
den mailadress du tidigare har uppgett.

4) Har du fortfarande problem och/eller har du försökt logga in för många gånger. Skicka ett mail
till vår expedition och de hjälper dig. vux@upplands-bro.se

Nu har du loggat in i webbansökan.
5) Klicka på ”Ansökan” och välj VUX eller SFI.

6) Öppna studieplanen genom att klicka på den blå länken ”Min studieplan” till höger i bild under
”Mina val”. Skrolla sedan ner sidan för att se studieplanen.

7) I din studieplan kan du se pågående, planerade och avslutade kurser. När kursen startar och
slutar (fr o m och t o m), poäng, betyg, m.m.
8) Alla kurser har en ”status”. Om du undrar vad statusen betyder så finns en förklaring nedan.

STATUSFÖRKLARINGAR
ANTAGEN
Du är antagen till sökt kurs/utbildning. Du har ett eget ansvar att kontrollera schemat, ta reda på när
kursen startar och närvara på första lektionen.
Om du sökt en kurs/utbildning på Vuxenutbildningen i Upplands-Bro hittar du schema på vår
hemsida, www.vuxupplands-bro.se.
OBS! Ingen kallelse skickas. För kontaktuppgifter till lärare kontakta expeditionen på
telefonnummer 08-581 693 00.
Om du sökt en kurs/utbildning hos extern anordnare kommer du att bli kontaktad av anordnaren
för vidare information.
_______________________________________________________________________
AVBROTT
Du har meddelat att du inte ska gå kursen och vi har registrerat avbrott på kursen. Ansvarig lärare kan
även begära avbrott efter tre veckors ogiltig frånvaro och om du inte har haft kontakt med läraren i
kursen.
_______________________________________________________________________
BEHÖRIG
Du har rätt förkunskaper till sökt kurs/utbildning på Vuxenutbildningen i Upplands-Bro. Senast två
veckor efter sista ansökningsdag kan du kontrollera ditt antagningsbesked i webbansökan.
_______________________________________________________________________
OBEHÖRIG
Vi har bedömt att förkunskaper till sökt kurs/utbildning saknas. Boka tid hos studie- och
yrkesvägledare inför nästa kursstart för att få hjälp med att välja kurs och utbildning. För att boka tid
ring skolans expedition på telefonnummer 08-581 693 00.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
BETYG SAKNAS
Vi kan inte behandla din ansökan om vi inte ser att du har betyg som gör dig behörig/obehörig till vald
kurs.
I webbansökan kan du ladda upp dina tidigare betyg, antingen som PDF-fil eller som tydlig fotokopia.
Du behöver komplettera med betyg senast sista ansökningsdag.
_______________________________________________________________________
BEVILJAD
Du har sökt en kurs/utbildning hos extern anordnare. Upplands-Bro kommun har beviljat din ansökan
och vi väntar på antagningsbesked från extern anordnare.
_____________________________________________________________________
EJ BEVILJAD
Upplands-Bro kommun/din hemkommun kommer ej bekosta sökt kurs/utbildning hos extern
anordnare. Är du folkbokförd i Upplands-Bro kommun kommer du att få ett brev hemskickat med
motivering till avslaget samt ett informationsbrev om hur du gör om du vill överklaga beslutet.
Exempel på orsaker till avslag hittar du på vuxenutbildningens hemsida.
_______________________________________________________________________
EJ KOMMUNBO
Din hemkommun beslutar om de bekostar sökt kurs/utbildning genom Vuxenutbildningen UpplandsBro.
Skriv ut din ansökan, som du fått till den mailadress du uppgett, lämna den till din hemkommun.
Där beslutas om de beviljar din ansökan beviljas.
Hemkommunen skickar beslut till oss och vi påbörjar behandling av din ansökan.
_______________________________________________________________________
ERBJUDS I KUNGSÄNGEN
Den kurs/utbildning du har sökt hos någon av våra externa anordnare erbjuds på plats i Upplands-Bro.
Du uppmanas att söka samma kurs/utbildning i Kungsängen genom vår webbansökan.
_______________________________________________________________________
FULL GRUPP
Det finns ingen plats i gruppen. Sök kursen/utbildningen till nästa period den erbjuds.
_______________________________________________________________________
FÖR FÅ SÖKANDE
Kursen/utbildningen har för få sökanden och kommer inte att starta.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
HAR BETYG
Du har redan godkänt betyg i sökt/motsvarande kurs och får inte läsa den igen. Boka tid hos studieoch yrkesvägledare inför nästa kursstart för att få hjälp med att välja kurs och utbildning. För att boka
tid ring skolans expedition på telefonnummer 08-581 693 00.
_______________________________________________________________________
I YRKUTB
Den sökande är redan antagen på yrkesutbildningen vid tidigare start.
_______________________________________________________________________
IND BEDÖMN
Söker du en utbildning/kurs som enligt Skolverkets rekommendationer bygger på underliggande
kurs/kurser? Då kan du ändå anses vara behörig om du på annat sätt kan visa att du har motsvarande
kunskaper och/eller förmågan att tillgodogöra dig utbildningen.
_______________________________________________________________________
KOMPL
Du behöver komplettera din ansökan med fler bilagor. För yrkesutbildning samt yrkeshögskola, läs på
hemsidan vad vi specifikt efterfrågar för sökt utbildning. kan inte behandla din ansökan om vi inte ser
att du har betyg som gör dig behörig/obehörig till vald kurs.
Se till att ladda upp bilagor innan sista ansökningsdag, annars blir status ”Sen kompl”.
_______________________________________________________________________
PLANERAD START
Kursen är planerad att starta preliminärt.
_______________________________________________________________________
PRÖVNING
Du är antagen till prövning i kursen.
_______________________________________________________________________
RESERV
Du har fått en reservplats till sökt kurs/utbildning och Var tillgänglig på lämnat mobilnummer och/eller
e-postadress då vi kontaktar dig om du erbjuds plats.
_______________________________________________________________________
SEN KOMPL
Kompletterar du med dokument till din ansökan efter sista ansökningsdag blir status ”sen kompl”. Din
ansökan behandlas inte och du kan söka till nästa period kursen/utbildningen erbjuds.
_______________________________________________________________________

STARTAR EJ
Den sökande kommer ej att starta kursen.
_______________________________________________________________________
SÖKT
Din ansökan är ännu ej behandlad.
_______________________________________________________________________
VALIDERING
Du kommer att genomföra en validering av kursinnehåll.
______________________________________________________________________

