STATUSFÖRKLARING
För att se vilken status din ansökan har;
Logga in på webbansökan, ditt användarnamn är ditt personnummer och lösenord är det
som du själv har valt när du skapade ditt anv.ID, och öppna upp ”Mina kurser”. Där ser du
din studieplan och kan se pågående, planerade och avslutade kurser. På alla kursrader står
”status” och när kursen startar och slutar, poäng m.m.
Om du undrar vad statusen betyder så finns en förklaring nedan.
_______________________________________________________________________
ANTAGEN
Du är antagen till sökt kurs/utbildning.
Om du sökt en kurs/utbildning på Vuxenutbildningen Upplands-Bro hittar du
schema på vår hemsida, www.vuxupplands-bro.se , som visar när kursen startar och slutar.
OBS! Ingen kallelse skickas.
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 gör avbrott i kursen eller så har du inte varit närvarande och/eller
inte haft kontakt med ansvarig lärare i kursen. Då kan läraren begära avbrott.
_______________________________________________________________________
BEHÖRIG
Du anses behörig sökande till kurs/utbildning på Vuxenutbildningen Upplands-Bro, i väntan
på antagningsbeslut.
_______________________________________________________________________
OBEHÖRIG
Du anses obehörig sökande till kurs/utbildning. Du har inte tillräckliga förkunskaper.
_______________________________________________________________________
BETYG SAKNAS
Vi kan inte se 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 om du tar
ett foto* av ditt betyg med din mobil och bifogar din ansökan. Detta för att vi ska kunna
avgöra om du är behörig eller ej.
*Se till att hela dokumentet syns i bild, namn, pers.nr, betyg, m.m.
_______________________________________________________________________

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 har ej beviljat din ansökan. Du kommer att få ett brev hemskickat
med motivering till avslaget.
_______________________________________________________________________
EJ KOMMUNBO
Din hemkommun måste ta ett beslut om de bekostar utbildning på Vuxenutbildningen
Upplands-Bro.
Skriv ut din ansökan och ta med den till din hemkommun. Där tar ansvarig beslutsfattare
beslut om de beviljar din ansökan och skickar ansökan underskriven till oss.
Om de har beviljat så blir du antagen. I annat fall blir status ej beviljad.
_______________________________________________________________________
FÖR FÅ SÖKANDE
Kursen/utbildningen har för få sökanden och kommer inte att starta.
_______________________________________________________________________
STARTAR EJ
Eleven kommer ej att starta kursen.
_______________________________________________________________________
SÖKT
Din ansökan är ännu ej behandlad av studie- och yrkesvägledare.
_______________________________________________________________________
FULL GRUPP
Det finns ingen plats i gruppen. Sök till nästa tillfälle kursen ges.
_______________________________________________________________________
KOMPL / SEN KOMPL
Din ansökan måste kompletteras med fler bilagor, t ex körkort fram- och baksida,
arbetsgivarintyg, m.m. Detta för att studie- och yrkesvägledare ska kunna bedöma om du
är behörig. Se till att skanna in bilagor innan sista ansökningsdag.

_______________________________________________________________________
RESERV
Du har fått en reservplats och väntas finnas tillgänglig på lämnat mobilnummer och /eller
e-postadress.
_______________________________________________________________________

