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ANTAGNING OCH KURSSTART 

 
Har ni utbildningsstart både på höst– och vårterminen? 
Svar: Ja, vi har kursstart både på höstterminen (augusti) och på vårterminen (januari). 
 
När är sista ansökningsdatum? 
Svar: Datumet står på ansökningsblanketten för vald kursstart. 
 
Vilka är förkunskapskraven? 
Svar: Du behöver ha slutfört grundskolan samt ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk 
motsvarande årskurs 9. 
 
Kan jag söka även om jag har slutfört ett gymnasium tidigare? 
Svar: Ja. Du kan söka oavsett vilken utbildning du har sedan tidigare bara du uppfyller 
förkunskapskraven. 
 
Hur många platser finns det? 
Svar: Vi har 18 platser. 
 
Vilket språk ges utbildningen på? 
Svar: Utbildningen ges på svenska. 
 
Vem beslutar och bekostar utbildningen? 
Svar: Utbildningen bekostas av din hemkommun. Därför behöver du skicka din ansökan både till oss 
och till vuxenutbildningen i din hemkommun. De kommer sedan bevilja eller avslå din ansökan om 
att betala för utbildningsplatsen. 
Däremot står du själv för ditt uppehälle genom att exempelvis söka CSN. 
 
Hur går ansökningen till? 
Svar: Instruktioner för det finns på varje vuxenutbildning på vår hemsida samt utförligare 
instruktioner på sida 2 på ansökningsblanketten. 
 
Vad behöver jag skicka med min ansökan till min hemkommun? 
Svar:  
Kopia på ansökan (även sida 2) 
Betyg från din högsta utbildning  
Personbevis från Skatteverket 
Kopia från betyg från ”Svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9” om du har ett annat 
modersmål än svenska 
Din hemkommun kan vilja ha in mer handlingar som exempelvis ett personligt brev 
 
Vad tittar ni på vid ett urval? 
Svar: På ansökningsblanketten ser du urvalskriterierna och det är viktigt att du svarar korrekt på dem 
då du intygar med din underskrift. 
 
 



När och hur får jag besked om jag har antagits till utbildningen? 
Svar: Det varierar lite beroende på hur snabbt hemkommunerna skickar oss besked om betalning.  
 
När är sista antagningsdatum för reserver? 
Svar: När 2 veckor har passerat sedan starten tar vi inte in fler reserver. 
 
Kan jag betala själv för utbildningen? 
Svar: Nej. Däremot kan ett företag som du exempelvis jobbar hos, betala för utbildningen. Företaget 
ska då kontakta enhetschefen för utbildningen för vidare information. 
 
 
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN (CSN) 

 
Kan jag söka CSN under utbildningstiden? 
Svar: Ja. Detta ordnar du själv med. Det är viktigt att tänka på att ange korrekta terminsdatum och 
ansöka för HELA utbildningen (inte en termin i taget). 
 
Vad krävs för att kunna få CSN? 
Svar: Du kan läsa om det på www.csn.se 
Bland annat hur många poäng du läser samt tidigare studieresultat spelar in vid ansökan om CSN. 
 
Behöver jag skicka in en studieförsäkring till CSN innan skolstart? 
Svar: Nej. När du har varit på uppropet första skoldagen kommer vi att meddela CSN att du har 
påbörjat din utbildning.  
 
Är utbildningen på gymnasie– eller högskolenivå? 
Svar: På gymnasienivå. 
 
 
STUDIEOMFATTNING 

 
Hur lång är utbildningen? 
Svar: Den är 59 veckor, totalt 1500 poäng. Du läser 500 poäng per termin, totalt alltså 3 terminer. 
 
Kan jag läsa utbildningen på halvtid? 
Svar: Nej. 
 
Kan jag läsa enstaka kurser? 
Svar: Nej. 
 
Kan jag läsa utbildningen på distans? 
Svar: Nej. Utbildningen som helhet innehåller mycket praktiska övningar i skolans lokaler som inte är 
möjliga att genomföra på distans. 
 
 
 

 

 

http://www.csn.se/


KURSER OCH LEKTIONER 

 
Vad innehåller kurserna? 
Svar: Du kan hitta kursplanerna med innehåll på www.skolverket.se 
 
Hur är fördelningen mellan teoretiska och praktiska lektioner? 
Svar: Under utbildningen som helhet är fördelningen ungefär 30 % teoretisk och 70 % praktisk 
undervisning. Du behöver också vara mycket självständig i dina studier och ta ett stort eget ansvar.  
Eftersom största delen av undervisningen är praktiska moment som utförs på skolan, bidrar en hög 
närvaro på lektionerna till att du kommer klara dina studier med bättre resultat.  
 
Måste jag ha tillgång till egen, bärbar dator? 
Svar: Ja, du behöver ha med egen dator till lektionerna. Du måste även ha tillgång till 
internetuppkoppling hemma för att kunna följa kurser samt få information.  
 
 
Behöver jag köpa in någon kurslitteratur? 
Svar: Nej, du får låna kurslitteratur av oss under utbildningen. 
 
 
Måste jag ha någon egen utrustning under utbildningen? 
Svar: Till praktiska lektionspass behöver du en kniv och en sekatör. Skolan erbjuder dig att köpa båda 
till självkostnadspris. 
 

Har man praktik under utbildningen? 
Svar: Ja, ni har  7-8 veckor ArbetsPlatsförlagt Lärande (APL). 
 

SCHEMA 

 
Vilka schematider gäller för heltid? 
Svar: Schema fastställs i nära anslutning till kursstart. Räkna med att du har lektioner 
08:20 – 15:50 måndag till fredag med vissa undantag då dagarna börjar eller avslutas tidigare för 
hemstudier eller eget arbete på skolan.  
 
 

FRAMTID OCH VIDARE STUDIER 

 
Vad kan man arbeta med efter avslutad utbildning? 
Svar: Du kan exempelvis arbeta i blomsterbutik, med event och stora fester, på hotell eller 
kursgårdar. Det finns även goda möjligheter att starta eget företag inom blomsterbranschen. 
 
Vilka möjligheter finns till fortsatta studier? 
Svar: Efter studier och viss yrkeserfarenhet har du möjlighet att avlägga prov för gesäll- och 
mästarbrev. 
Du har tillgång till vår studie– och yrkesvägledare som kan hjälpa till med rådgivning om framtiden. 
Du har även denna funktion vid vuxenutbildningen i din hemkommun. 
 
 

http://www.skolverket.se/


ÖVRIGT 

 
Vad finns det för boendemöjligheter? 
Svar: Skolan har inget eget elevboende att erbjuda så det behöver du ordna med själv.  
Norrköpings kommun listar på sin hemsida ett antal bostadsföretag. 
 
Länkar: 
 

https://hyresbostader.se/studentbo 
https://bostadsportal.se/studentbost%C3%A4der-
norrk%C3%B6ping/c/ https://www.studentbostader.se 

 

https://hyresbostader.se/studentbo
https://bostadsportal.se/studentbost%C3%A4der-norrk%C3%B6ping/c/
https://bostadsportal.se/studentbost%C3%A4der-norrk%C3%B6ping/c/
https://www.studentbostader.se/

