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Välkommen till studier på Komvux! 

 

Antagningsbesked 
Om du saknar någon kurs på ditt antagningsbesked kan det bero på att kursen inte startar eller att det har 
uppstått något fel. Kontakta expeditionen för mer information. 
 

Reservplats 

Om du är ”Reserv” till en kurs blir du antagen om ledig plats uppstår. Om du blir antagen får du ett nytt 
antagningsbesked. 
 

Avstå från kurser 
Om du tänker avstå från en kurs som du är antagen till vill vi att du meddelar oss snarast via e-post till 
komvux@vastervik.se. Ange ditt namn, personnummer och vilken kurs som du avstår från.  
 

Hemsidan 

Information om hur du gör om du blir sjuk, vårdar barn eller andra praktiska saker kring att studera på 
Komvux finner du på vår hemsida www.vastervik.se/komvux 
 

Prövning 

Har du ansökt om prövning hanteras och meddelas detta separat. 
 

Kontakt Komvux 

Telefon: 0490 - 25 42 32 (frågor och sjukanmälan) 
Telefontider: 
Måndag - Torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00) 
Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00) 
 
E-post: komvux@vastervik.se 
 

Komvux står i receptionen  

Måndag: 08.00-12.00, 13.00-15.00 
Onsdag: 13.00-15.00 

Torsdag: 08.00-12.00 
 
Postadress: Komvux 

593 80 Västervik 
 
Besöksadress: Östersjövägen 6 
 
Besök oss även på: 
www.vastervik.se/komvux 
www.facebook.com/komvuxvastervik 
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Uppstart 

Barnskötarutbildning 

Uppstart: 16 januari, Östersjövägen 6. Se mer information på ditt antagningsbesked. 
 

Viktigt! 

Frånvaro meddelas innan uppstart. 
Frånvaro utan giltigt skäl kan medföra att du förlorar din kursplats. 

 

Lärare  

 

Namn, ämne E-postadress 

Hattar Birgitta 
vård-/barnskötarkurser  

birgitta.hattar@skola.vastervik.se 

Hillung Therese 
barnskötarkurser 

therese.hillung@skola.vastervik.se 
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Litteraturlista - kurser inom barnskötarutbildningen  
(gäller ej för kurser som läses via MoA) 

Böckerna finns att köpa i bokhandel eller på internet. Försäljning av begagnade böcker sker via en pärm som finns vid expeditionen. Du kan också sälja 
och/eller köpa begagnade böcker på www.facebook.com/komvuxvastervik 

 

Kursbeteckning Kurskod ISBN-nr Förlag Titel 

Pedagogiska teorier och 
praktiker 

PEDPED0 978-91-40-67829-4 Gleerups Pedagogiska teorier och praktiker, Tove Phillips, 
2014 

Specialpedagogik 1 SPECSPE1 978-91-523-3197-2 Sanoma Specialpedagogik 1, Sonja Svensson Höstfält, 2016 

Grundläggande vård och 
omsorg  

GRUGRD0 978-91-511-0202-3 Gleerups Grundläggande vård och omsorg, Sara Eweson, 
Stina Zegarra 

Med reservation för ändringar och feltryck.  


