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Studium 
- Vi hjälper dig att nå dina mål

Studiums vision

Vår vision är att skapa en skola och arbetsplats som är fri från diskriminering och annan 
kränkande behandling, fri från våld och hot om våld.

Vi vill skapa en skola som är fri från begränsande och uteslutande normer.  
Vi vill skapa en inkluderande skola och arbetsplats där människors lika värde och rättigheter 
respekteras.

Vi vill arbeta med ett normkritiskt perspektiv i vår verksamhet för att synliggöra, problema-
tisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.

Arbetsförhållandena vid våra skolor ska lämpa sig för alla, oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könöverskridande identitet och könsut-
tryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
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Elevinflytande
Vi på Studium tycker det är viktigt 
att alla elever känner att de har 
möjlighet att kunna påverka och ha 
inflytande över skolmiljön. Därför har 
vi utvecklat olika sätt för våra elever 
att kunna komma med åsikter om hur 
skolmiljön fungerar och idéer om hur 
den kan utvecklas.
 
Olika sätt att påverka 
Beroende på vilken utbildning du 
läser hos oss finns det olika sätt att 
tycka till om och påverka skolmiljön. 
När du börjar din utbildning kommer 
du få information om hur du kan 
utöva ditt elevinflytande, det kan 
vara genom att delta på elevråd, utse 
elevrepresentanter eller träffa rektor 
för utbildningen.

Enkäter 
Alla elever får minst en enkät att 
besvara under sin studietid. I enkäten 
finns det bland annat frågor om hur 
du trivs på skolan och ibland kan 
det även vara frågor om hur det 
t.ex. fungerar på en specifik kurs. 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
gör elevuppföljningar regelbundet 
och frågar hur du som elev tycker 
att det fungerar på Studium. 
Vi på Studium gör också egna 
uppföljningar vilket innebär att du 
troligtvis även får enkät skickad 
från oss, Alla enkätsvar är anonyma 
så vi vet inte vem som har svarat 
vad.  Enkätsvaren sammanställs och 
rektorerna tar upp detta med lärarna 
och övrig personal på Studium för att 
se vad som kan behöva förändras.
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Ansökan 
Arbetsmarknad och Vuxenutbildningens an-

sökningsperioder informeras om på skolans TV 

monitorer, anslagstavlor och av studie- och 

yrkesvägledare. Det är ditt eget ansvar att hålla dig 

uppdaterad om aktuella ansökningsperioder. Ta kontakt 

med studie- och yrkesvägledare om du behöver 

vägledning.  

Ansökningsperioder, information om ansökan & kurska-

talog hittar du här: 

 

https://goteborg.alvis.se 

https://www.grvux.se

Barn i skola eller barnomsorg 
Ditt eller dina barns skola och barnomsorg  

kan behöva få tag i dig om något händer 

ditt barn. Lämna dina personuppgifter och 

skolans telefonnummer: 031-367 32 00 till 

förskolan så kan vi lättare hitta dig om de 

hör av sig.

Betyg 
När du avslutat din utbildning kan du enkelt 

beställa dina betyg via vår hemsida:  

www.studiumgbg.se under rubriken ”studie- 

information”, eller prata med oss på Administrationen. 

Bokinköp 
På Göteborgs Campusbokhandel (Studenter-

nas hus) kan du köpa kurslitteratur.  

 

Butiken finns på Götabergsgatan 17

Du kan också köpa på nätet, nytt eller begag-

nat: 

https://campusbokhandeln.se/butiker/gote-

borg 

www.adlibris.com/se 

www.bokus.com 

www.blocket.se (begagnat) 

www.tradera.com (begagnat)

Café  och lunch 
Skolans café är stängt för tillfället på grund av 

Covid-19. Strax utanför skolområdet finns en 

lunchrestaurang och en mataffär. 

CSN, studieekonomi 
Frågor kring din studieekonomi? 

Hjälp i CSN-ärenden? Vänd dig då till: 

 0771-276 000 

 www.csn.se

Har du sökt studiemedel och fått besked från 

CSN, skall du vid terminsstart logga in i Mina 

sidor och lämna din studieförsäkran, innan 

dess betalas inga pengar ut. Kurator kan också 

hjälpa dig med CSN. 

Dator på skolan 
Du ska vara rädd om skolans datorer 

och utrustning i övrigt.  

Om du bryter mot någon av reglerna 

nedan får du inte längre arbeta med skolans 

datorer.  

 

Det är förbjudet att öppna sidor på Inter-

net som till sitt innehåll kan upplevas som 

kränkande, som till exempel pornografiska 

och rasistiska texter eller bilder. Du får inte 

spela på skolans datorer Du får inte skriva 

ut annat än enstaka exemplar. Behöver du 

många kopior så använd kopieringsap-

parat. Du får inte ha eller äta mat, dryck, 

godis och liknande vid datorerna.  
 
Elevkonto till skoldator 
Du måste använda ditt personliga login 

för att kunna använda skolans datorer. An-

vändarnamn och lösenord är detsamma 

som du använder till Hjärntorget. 

Logga alltid ut när du är klar!
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Facebook 
Gilla oss på Facebook! Vi tipsar om saker 
som händer i och utanför skolan, allt från 
jobb och utbildning till information från 
Göteborg Stad & aktiviteter. @studiumgbg

Fusk
Om det visar sig att du har fuskat genom 
att hämta till exempel en uppsatstext 
på Internet eller genom att ta emot och 
använda ett sms- meddelande under 
pågående prov vidtar skolan disciplinära 
åtgärder. Studiums fuskpolicy hittar du 
under aktiviteten Styrmansgatan på 
Hjärntorget.

GDPR      
GDPR reglerar hur bland annat företag får behandla 
personuppgifter. Lagen trädde i kraft i maj 2018. 
Läs mer: www.goteborg.se/utbildning

Google classroom 
På vår lärplattform Google classroom kan du 
se kursens innehåll, lämna in uppgifter och 
hålla kontakten med din lärare. Inloggning 
får du vid kursstart. 

Individuell studieplan
Alla elever ska ha en studieplan i 
vuxenutbildningens websystem Alvis. En 
studieplan innehåller vad du arbetat med 
och studerat tidigare, ditt mål och vägen till 
målet.
Du kan påbörja och ändra din studieplan när du 
loggar in på: https://goteborg.alvis.se

Information
Du ska ta del av information via:
• Google classroom, anslagstavlor, skolans 

personal, skolans broschyrer, affischering i 
skolans lokaler och TV-skärmar. 

Du kan själva söka information via:
• Skolans expedition, lärare, kuratorer, 

vaktmästeriet, rektorer, utbildningsledare 
eller studievägledare. 
 
 
 
 

Intyg 
Intyg för pågående studier kan du få via 
Expeditionen eller på vår hemsida under 
ruriken “Studieinformation”. Du kan även maila 
Administrationen eller besöka oss. 

Miljö 
Vi är många på skolan och det krävs att alla 
hjälper till att värna om miljön. Vi har speciella 
kartonger för återvinning av papper i varje 
lokal. Observera att det endast är rent papper 
som vi får kasta i dessa kartonger.  
Vår skola är Miljödiplomerad. Det betyder 
att vi sorterar vårt avfall. I korridorerna finns 
avfallskärl där du ska sortera ditt skräp. Läs på 
skyltarna hur du ska sortera.

Närvaro 
Om du inte kan komma till kursstart ska du 
meddela skolan. Om du inte hör av dig under 
första veckan av kursen blir du borttagen 
från kursen. Det är krav på närvaro och 
studieaktivitet för att du ska få behålla din 
plats. Deltagande i schemalagda lektioner i 
skolan, på lärplattformen, i prov, examinationer 
och redovisningar enligt lärarens instruktioner 
är obligatorisk. Är du frånvarande mer än tre 
veckor utan giltigt skäl, inte håller tidsgränsen 
för inlämningar eller på annat sätt inte visar 
aktivitet i en kurs riskerar du att förlora 
din studieplats, och avbrott rapporteras. 
Vuxenutbildningsförordningen kap 7, 1§.

Parkering 
Studerande hänvisas till parkeringsplatserna 
på Kvibergs Kasernområde. Här betalar du 
med Göteborgs Stads parkeringsapp. 

Plan för allas lika värde 
På skolan finns en plan för Allas lika värde som finns 
att tillgå på administrationen, i studiehallen och hos 
lärarna. Den behandlar de studerandes arbetsmiljö. Läs 
mer på www.studiumgbg.se

Prövning
Vill du höja ditt betyg eller läsa en kurs på egen 
hand? Läs mer om vad en prövning innebär: www.
goteborg.se/provning



Rökning 
Vi har en rökfri studiemiljö. Rökning på skolgården är 
endast tillåten vid avsedda bänkar under trädet.
Tänk också på att antingen lägga fimpar i askfaten eller 
i en mugg i något av sopkärlen. Notera att det även är 
straffbart med böter i Sverige om man slänger skräp 
såsom cigarettfimpar, snus eller annat på marken. 
 

Sjukdom, tillfällig frånvaro, vård av barn
Vid tillfällig frånvaro, sjukdom, vård av barn 
eller vård av närstående måste du som elev 
anmäla detta till de lärare du skulle haft 
den dagen. Du kan anmäla via sms, mail 
eller telefon. Din lärares uppgifter finns på 
Hjärntorget.

Om du är sjuk mer än 7 dagar behöver du lämna 
sjukintyg till skolan. Du kan lämna det till din 
utbildningsledare eller kurator.  
Vi hjälper dig gärna att kopiera ditt läkarintyg. Du 
har rätt att behålla din plats på utbildningen så länge 
du är sjukskriven med läkarintyg.

 
Du som har CSN
Du som har CSN-bidrag måste också 
anmäla din egen sjukfrånvaro till 
Försäkringskassan, helst samma dag, 
på www.forsakringskassan.se och 
meddela dem när sjukperioden är slut. 
 
Det är försäkringskassan som 
bestämmer om du får behålla ditt 
studiemedel från CSN när du är sjuk.

Om du är sjuk mer än 7 dagar behöver 
du visa läkarintyg till din lärare. 

Du måste även sjukanmäla dig redan 
första dagen till:

Försäkringskassans 
inläsningscentral 
839 88 Östersund

 
Trådlöst nätverk - Wifi
Anslut till stadens fria trådlösa nätverk: 
goteborgfree 

Vård av barn (VAB)
Anmäl vård av barn till CSN så snabbt 
som möjligt, helst redan första dagen 
du är hemma. Hur du gör din anmälan 
beror på vad du studerar.  
På www.csn.se hittar du kontaktupgifter 
under “Kontakta oss” samt blanketter och all 
information du behöver. 
När vårdperioden är slut skall du skicka  
in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av 
barn”. 

Om du har frågor kan du kontakta 
kuratorn eller expeditionen.

 
Studievbrott 
Ska du avbryta dina studier ska du: 
- meddela din lärare 
- meddela expeditionen 
- meddela CSN

Vi rekommenderar att avbrott görs i samråd 
med utbildningsledare och studie- & 
yrkesvägledare. Om du har CSN bidrag kan 
även ett samtal med kurator vara bra, då 
bidraget kan påverkas.

Om du skall återgå till A-kassan under 
pågående termin behöver du ett intyg 
från skolan eller arbetsförmedlingen. Av 
intyget skall det framgå att studieavbrottet 
har gjorts i samråd med skolan eller 
arbetsförmedlingen.

Stöd och hjälp
På Studium finns specialpedagoger, kuratorer och 

studie- & yrkesvägledare för att stötta dig i olika 

delar under din studieperiod. Vi har tystnadsplikt. Se 

mer under kontakt s 11.

Utrymningsplan
Det finns en utrymningsplan på skolan. Vid 

larmsignal ska klasser utrymma snabbt via 

trappor och sedan återsamlas vid läraren på 

motsatt sida av parkeringen vid trädet.
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Studiehallen 
Våning 2 - Vi har öppet varje dag!

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag   8.30 - 16.00
Fredag                  8.30 - 12.00 

Personal
Personal finns alltid på plats när 
vi har öppet.

Vår fina studiehall
På Studium Kviberg har vi en fin 
studiehall med olika rum för olika 
ämnen samt även ett tyst rum för 
studier. Här kan du skriva ut arbe-
ten, låna dator och hitta referens-
litteratur och annat studiematerial. 

I studiehallen kan du i lugn 
och ro arbeta med läxor, läsa  
tidningar eller bara koppla 
av. Vår personal kan ge dig 
stöd, service och enkel hand-
ledning.



Administrationen för SFI 
Du hittar oss på våning 2, bredvid studiehallen, 
ovanför entré 3A. Här inne sitter  både admi-
nistratör Emma för Sfi och utbildningsledare 
Josefine för Sfi. 
 
Hit vänder du dig som sfi-student för 
allmän information om dina studier, om 
du behöver hjälp eller information angå-
ende dina registreringar, studieintyg och 
betyg.

Ring  031-367 32 00 
Maila  info.studium@educ.goteborg.se

Emma Wiström Josefine Wedel 

Emma Wiström | Administratör

Tel. 031-367 32 11

emma.wistrom@educ.goteborg.se

Josefine Wedel | Utbildningsledare

Telefon: 0702-51 79 53

josefine.wedel@educ.goteborg.se

Administration SFI 
Våning 2 - ovanför entré 3A

Öppettider och telefontider
Måndag till torsdag    8.00 - 15.00 
Fredag                       8.00 - 14.00

Lunchstängt                11.30-12.00
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Administrationen för Barnskötare 
Oss hittar du på våning 3, våningen ovanför 
Studiehallen vid entré 3A. Här inne sitter  både 
administratör Lisa för Barn & Fritid och utbild-
ningsledare för Barn & Fritid. Hit vänder du dig 
som elev på barnskötarutbildningen för allmän 
information om dina studier, om du behöver 
hjälp eller information angående dina registre-
ringar, studieintyg och betyg.

Ring  031-367 32 00 
Maila  info.studium@educ.goteborg.se

Välkommen!

Rafat Rafey  Maria Tibblin Larsson

 
Rafat Rafey | Administration Barnskötare

Telefon: 031-367 32 31

rafat.rafey@educ.goteborg.se

Maria Tibblin Larsson | Utbildningsledare 

Barnskötare  

Telefon: 072-528 12 03

maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Administration Barnskötare 
Våning 3 - ovanför entré 3A

Administratör på plats 
Tisdag   8.00 - 15.00 
Onsdag   8.00 - 15.00

Lunchstängt  11.30-12.00



 
Rektorer & Utbildningsledare 

Barnskötare,  Stödassistent samt Vård & Omsorg
Anette Edström 
Rektor 
031-367 32 21 
anette.edstrom@educ.goteborg.se

Maria Tibblin Larsson 
Utbildningsledare Barnskötare
072-528 12 03 
maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

SFI 
Ylva Larsson
Rektor 
0725-01 48 18 
ylva.larsson@educ.goteborg.se 
 
Josefin Wedel
Utbildningsledare Kviberg
070-251 79 53 
josefin.wedel@educ.goteborg.se 

Sebastian Peters
Utbildningsledare kväll 
070-461 98 16 
sebastian.peters@educ.goteborg.se

Utbildningschef 
Ann-Sofie Johansson 
070-301 63 94
ann-sofie.johansson@educ.goteborg.se

Kontaktuppgifter 
Ledning
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Specialpedagoger
Viktoria Mindhammar
SFI 
0725-01 48 27
viktoria.mindhammar@educ.goteborg.se

Beatrice Sörström
Barnskötare 
070-847 68 77
jennie.beatrice.sorstrom@educ.goteborg.se

Studie- & yrkesvägledning
Med oss kan du diskutera allt som har med 
din framtid och utbildning att göra.  
 

Tintin Andersson 
SFI, Barnskötare
0706-79 51 43
tintin.andersson@educ.goteborg.se

Kurator
Liz Engberg
SFI, TOP-grupper, Barnskötare 

0738-67 06 50
lis.engberg@educ.goteborg.se

Hitta till Studium Kviberg 
 
Besöksadress | Nedre Kaserngården 5 
415 27 Göteborg 
 
Telefon | 031-367 32 00 
E-post | info.studium@educ.goteborg.se 
www.studiumgbg.se

Kontaktuppgifter 
Stöd & vägledning
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www.studiumgbg.se

Häng med oss på Facebook!

@studiumgbg


