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Här kan du fylla i ditt eget schema! 
I schemat nedan finns klockslagen då lektionerna kommer att hållas. Fyll i dina valda kurser 
utifrån den schemaposition som står efter varje kurs i kolumnen längst till höger. 
Positionen talar om för dig vilka kurser du kan kombinera. Det är endast kurser som har olika 
 sifferkombination i kolumnen ”schemaposition” som går att kombinera. 

 
Position Dag Tid Position Dag Tid 

1 måndag 08.30 - 10.00 14 torsdag 10.20 - 11.50 

2 måndag 10.20 - 11.50 15 torsdag 12.45 - 14.15 

3 måndag 12.45 - 14.15 16 torsdag 14.30 - 16.00 

4 måndag 14.30 - 16.00 17 fredag 08.30 - 10.00 

5 tisdag 08.30 - 10.00 18 fredag 10.20 - 11.50 

6 tisdag 10.20 - 11.50 19 fredag 12.45 - 14.15 

7 tisdag 12.45 - 14.15 20 fredag 14.30 - 16.00 

8 tisdag 14.30 - 16.00 21 måndag 16.15 - 17.45 

9 onsdag 08.30 - 10.00 22 måndag 18.00 - 21.00 

10 onsdag 10.20 - 11.50 23 torsdag 16.15 - 17.45 

11 onsdag 12.45 - 14.15 24 torsdag 18.00 - 21.00 

12 onsdag 14.30 - 16.00 25 tisdag 18.00 - 21.00 

13 torsdag 08.30 - 10.00 26 torsdag 18.00 - 21.00 

   27 onsdag 18.00 - 21.00 

 
 

Tid måndag tisdag onsdag torsdag fredag 

08.30-10.00 
     

10.20-11.50 
     

 
     

12.45-14.15 
     

14.30-16.00 
     

16.10-17.50 
     

18.00-21.00 
     



Närundervisning 
Kursen följer schemapositioner och du förväntas vara närvarande i klassrummet. Frånvaro ska 
anmälas i Edlevos elevingång och behöver du vara ledig ska ledighetsansökan göras hos din rektor. 
Beslut om ledighet fattas i samråd med din lärare. Om du är frånvarande i tre veckor utan att du 
frånvaroanmält dig eller fått ledighet beviljad anses du ha avbrutit kursen. 
 
Lärplattformen Canvas används i kurserna och du har som studerande tillgång till Office 365. Det 
underlättar för dina studier om du har tillgång till en dator, det är svårt att använda sig av enbart en 
smartphone. Du kan använda vårt Mediatek och Studiehall för dina studier. Vi erbjuder studiehjälp i 
flera ämnen under veckan där du kan droppa in och få stöd i dina studier.  

 

Distansstudier 
I våra distanskurser studerar du på egen hand via vår lärplattform Canvas. Du har som studerande hos 
oss tillgång till Office365. Prov kan ske både digitalt via provplattformen Inspera och på plats. När prov 
sker på plats finns provtillfällen att boka på måndagskvällar och fredag eftermiddagar, eller vid tillfällen 
som din lärare erbjuder. I de kurser som Nationellt prov ska skrivas måste du ha möjlighet att skriva på 
plats de datum som erbjuds. 
 
Hos oss har du möjlighet att boka tid med din lärare och mötas på Teams eller på plats om du har 
behov. Du kan använda vårt Mediatek och Studiehall för dina studier. Vi erbjuder studiehjälp i flera 
ämnen under veckan där du kan droppa in och få stöd i dina studier.  
 
För att lyckas med dina distansstudier behöver du ha tillgång till dator med kamera, mikrofon och 
internetuppkoppling. Vi avråder från att enbart använda en smartphone. Det finns möjlighet att använda 
dator i vårt mediatek. Det är också viktigt att du har stor studiedisciplin. 

 

 

Extra stöd i dina studier 
Du som behöver stöd i dina studier, börja med att prata med din lärare om detta. 

 
Vid inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar o.s.v. kan anpassningar göras i samråd med lärare. 
Vid behov av extra stöd finns ett Elevteam med stödpedagoger och kuratorer och en studie- och 
yrkesvägledare. Ta vid behov en första kontakt med Elevteamet genom mail 
stodpedagogerna@gavle.se 

 

 
 

Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. 

Varje kurs och utbildning är poängsatt, 50, 100 eller 200 poäng. 

För heltid krävs 20 poäng/vecka, eller 400 poäng per läshalvår. 

Nivåtest 
 

Om du inte har betyg som visar dina motsvarande kunskaper eller om det var 

längesedan du läste ett ämne kan du göra ett nivåtest som visar vilken nivå du 

ligger på just nu i det ämnet. Det måste gå minst 6 månader innan du gör ett nytt 

nivåtest i samma ämne. Läs mer på vår hemsida gavle.se/vux 

mailto:stodpedagogerna@gavle.se


Grundläggande vuxenutbildning 
I kolumnen längst till höger anges en schemaposition med en eller flera siffror. 
Schemapositionen talar om för dig vilka kurser du kan kombinera. Tider för 
positionerna anges på sida 2. Det är endast kurser som har olika 
sifferkombination som går att kombinera. Du kan endast söka till en delkurs i 
taget i de respektive ämnena. 

 
 

 

Matematik grundläggande 
 

Kurs Studieform Studietid Poäng Studieperiod Schemaposition 

Matematik delkurs 1 Närundervisning 10 v 100 3 3,5,6,11,13,14 

Matematik delkurs 2 Närundervisning 10 v 100 3 3,5,6,11,13,14 

Matematik delkurs 3 Närundervisning 10 v 200 3 1,2,5,6,9,10,13,14,17,18 

Matematik delkurs 4 Närundervisning 10 v 200 3   1,2,5,6,9,10,13,14,17,18 

 
Svenska grundläggande 

 

Kurs Studieform Studietid Poäng Studieperiod Schemaposition 

Svenska delkurs 1 Närundervisning 10 v 100 3 2, 6, 14 

Svenska delkurs 2 Närundervisning 10 v  100 3 2, 6, 14 

Svenska delkurs 3 Närundervisning 10 v  200 3 2, 6, 14 

Svenska delkurs 4 Närundervisning 10 v  200 3 2, 6, 14 

 
 
 
 
 
 
 

Svenska som andraspråk grundläggande 
Du kan läsa en orienteringskurs på 100 poäng i samband med delkurs 1 för att lyckas 
bättre i dina svenska språkstudier. 

 

Kurs Studieform Studietid Poäng Studieperiod Schemaposition 

Sva delkurs 1 Närundervisning 10 v 100 3 1, 2, 9, 10, 17, 18 

Sva delkurs 2 Närundervisning 10 v 200 3 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 

Sva delkurs 3 Närundervisning 10 v 200 3 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 

Sva delkurs 4 Närundervisning 10 v 200 3 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 

 

 
 

 
 

 



Gymnasial vuxenutbildning 
Det är endast kurser som har olika sifferkombination i kolumnen 
”Schemaposition” som går att kombinera. 
Skolan förbehåller sig rätten att flytta dig till annan studieform på grund av 
planeringsskäl. De flesta kurser kan du läsa på 10 eller 20 veckor. Detta kan du se 
under kolumnen ”Studietid”. 

 

Matematik 
*1a (mot yrkesinriktad examen) *1b (mot samhällsvetenskaplig examen) 
*1c (mot naturvetenskaplig examen)  

 

Kurs Studieform Studietid Poäng Studieperiod Schemaposition 

Förkunskaper motsvarande Matematik 1a, b, c 

Matematik 2a Närundervisning 20 v 100 3+4 2,11,16 

Matematik 2bc Distans pilot 100 3 
  

 

 
 

 

Samhällsvetenskapliga ämnen 
 

Kurs Studieform Studietid Poäng Period Schemaposition 

Historia 1b Distans 5 v 100 3 
 

Religionskunskap 1 Distans 5 v 50 3 

 

Samhällskunskap 1a1 Närundervisning 5 v  

 

3 
  3,7,15 

 

Engelska och Svenska 
 

Kurs Studieform Studietid Poäng Period Schemaposition 

Engelska 6 Distans 10 v 100 3 
 

 
 

 
 

 


