Kommunal vuxenutbildning gymnasial utbildning, Komvux Källvindsskolan

Flexibelt lärande gymnasiekurser
Lektionsbundna studier eller flexibla studier på Komvux
Flexibla studier på Komvux passar om du inte kan läsa enligt schema på dagtid. Att läsa en flexibel kurs
på Komvux i Norrköping innebär att kursen har flera starter per termin och kan läsas på olika lång tid,
men räkna med att avsätta 4-5 månader för en kurs med flexibla studier. Eftersom den lärarledda tiden
är betydligt mindre än i en schemabunden kurs på dagtid krävs att du har god studievana och tar ett
stort eget ansvar för studierna. Du måste också ha tillgång till dator. Du får tillgång till planering och
visst kursmaterial via en lärplattform på internet. Det innebär att du studerar på egen hand en stor del
av kursen. Kurslitteratur köper du själv inför kursstart.
När du startar i en flexibel kurs kommer du att delta i en obligatorisk introduktion och i obligatoriska
kursträffar som ger dig all information om kursens upplägg och innehåll. Efter genomförd introduktion
kan du tillsammans med läraren planera hur du skall lägga upp dina studier i kursen. Läraren har gjort
en kursplanering som normalt täcker en termin. Där ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och andra
moment du behöver göra för att få betyg. All examination sker på skolan.

Följande kurser erbjuds som flexkurser
Kurs
Affärsjuridik
Engelska 5
Engelska 6
Företagsekonomi 1
Historia 1a1
Historia 1a2
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Naturkunskap 1a1

Gymnasiepoäng
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
50
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Kurs
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 2
Privatjuridik
Psykologi 1
Psykologi 2a
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2
Svenska 3
Svenskasom andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Religion 1
Religion 2

Gymnasiepoäng
50
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50

Naturkunskap, historia och samhällskunskap
Naturkunskap, historia och samhällskunskap 1a2 bygger på motsvarande kurs 1a1. De två kurserna
1a1 och 1a2 motsvarar tillsammans kurs 1b.
För att lyckas med en flexkurs behöver du:
•
•
•

tillgång till dator med internetuppkoppling
god datorvana
god studievana

Om du söker studiestöd för flexkurser meddela personalen på expeditionen vilket slutdatum du (och
läraren) siktar på, eftersom studiestödspoängen fördelas efter studietidens längd. En flexkurs på 50 p
tar oftast kortare tid än en flexkurs på 100 p.
Ansök och läs mer på
www.norrkoping.se/vuxenutbildning
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