
 
 
 
 
 

Vuxenutbildningen 
692 80 KUMLA 
 
Information till dig som ska börja studera vid Vuxenutbildningen i Kumla VT-21 

OBS! Ingång från gaveln, John Norlanders Väg. Inte huvudentrén 
 
Adress Besöksadress: Södra Kungsvägen 1, 692 80 KUMLA 

Postadress: Kumla Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 692 80 KUMLA. 

 
Böcker Studerande på grundläggande nivå och gymnasiestuderande födda -01 och senare får 

låna läromedel. Övriga studerande på gymnasial nivå betalar sina läromedel själv. 
Böckerna får du beställa via Internet eller köpa genom bokhandeln.  
Anslag om försäljning av begagnade böcker finns på anslagstavlan i korridoren.  

Distansstudier Erbjuds i vissa kurser på gymnasial nivå efter samtal med undervisande lärare. 
  
Frånvaro Anmäl alltid egen frånvaro till Försäkringskassan. Efter 7 dagar fodras sjukintyg. Vård av 

barn behöver ej anmälas till Försäkringskassan, men skall anmälas till CSN om frånvaron 
är 7 dagar eller mer. Ni anmäler alltid frånvaro till skolan direkt till undervisande lärare. 
(Se telefonnummer nedan). 

Fusk Fusk är att på otillbörligt sätt ta hjälp vid ett provtillfälle och vid inlämningsuppgift.  

Försäkring Alla på Vuxenutbildningen är olycksfallförsäkrade. Försäkringen gäller till och från skolan 
och givetvis under skoltid. 

Förbrukningsmaterial Pärmar, papper, pennor, suddgummi, USB-minne, etc. köper du själv. 

Läsårstider Vårterminen 18/1-4/6. 
Studiedag 15/3,  

Mentor Undervisande lärare fungerar som mentor. Det är han/hon som du i första hand ska 
vända dig till med frågor som dyker upp runt dina studier. 
 

Mat och kaffe Kan köpas i cafeterian på första våningen.  

Parkering Vår parkering är på nedre sidan av Skofabriken (husets västra del). P-Skiva gäller!   

Parfymfritt P g a allergier har vi  parfymfri miljö och jordnötsförbud. 

Rökning Rökförbud på skolans område och parkering.  

Telefonnummer Rektor Lars Nilsagård  58 89 41  
Ledningsresurs vux  Ylva Olsson  58 94 55 eller 070-5746272 
Expedition Anna-Karin Karlsson, 58 80 81, Servicecenter 58 80 00 
Studie- och Yrkesvägledare Roger Källström, 58 80 40 
Lärararbetsrum, Eng, Sh, Hi, Sve/Sva  58 87 26, 072-7348805 
Lärvux, 58 80 59 
SFI-undervisning, 58 80 48 

E-mail Finns på vår hemsida www.kumla.se/vuxenutbildning 
 

Mobiltelefoner ska vara avstängda under lektionstid! 
 
Övrig aktuell information kan läsas på anslagstavlan eller på vår hemsida. 

http://www.kumla.se/vuxenutbildning

