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Block 4 

Engelska 5, 100 p                                        tis (3,4), tor (1: online) 

Fysik 2, 100p (Nd)*                                     tis (3,4), tor (1,2) 

Historia 1b, 100 p                                       tis (3,4) 

Naturkunskap 1a1, 50p (Nd)* tis (3,4), tor (1,2) 
Naturkunskap 1a2, 50p (Nd)*                  tis (3,4), tor (1,2) 

Naturkunskap 1b, 100p (Nd)* tis (3, 4) tor (1,2) 
Naturkunskap 2, 100p (Nd)* tis (3,4), tor (1,2) 

 

Block 3 

Kemi 2, 100p (Nd)*                                mån (3,4), ons (1,2)  

Engelska 6, 100 p                                 mån (3,4), ons (1: online) 

 

 

 

Block 2  

Kemi 1, 100p (Nd)*                                     tis (1,2), tor (3,4) 

Svenska som andraspråk 2, 100p             tis (1,2), tor (3: online) 

Svenska 2, 100 p                                          tis (1,2), tor (3: online) 

 

Block 1 

Biologi 1, 100p (Nd)* mån (1,2), ons (3,4) 
Fysik 1, 150p (Nd)* mån (1,2), ons (3,4) 
Svenska som andraspråk 1, 100p mån (1,2), ons (3: online) 

Svenska som andraspråk 3, 100p mån (1,2), ons (3: online) 
Svenska 1, 100p  mån (1,2), ons (3: online) 

Svenska 3, 100 p mån (1,2), ons (4: online) 

 

 

Närdistans (Nd)*  
Naturvetenskapliga ämnen  

(se kurser i blocken ovan) 
Valfria handledningstillfällen erbjuds flera gånger i veckan, gå på 

så många du behöver för att klara kursen. Inget pass är 

obligatoriskt men obligatoriska prov och laborationer ingår i 

kurserna och bokas in när det passar vid de tider som erbjuds. Viss 

handledning erbjuds online. Elever i Naturkunskap är välkomna när 

det är Biologi på schemat och tvärtom. 

 

 

 
Närdistans - Matematikkurser 

Matematik 1a, 100p   
Matematik 2b, 100p   
Matematik 3c, 100p   

Matematik 4,   100p 
 
*Matematik stöd ligger på handledningstiderna, närvaro 
minst ett pass per vecka 

 

 

Valfria handledningstillfällen erbjuds flera gånger i 

veckan, gå på så många du behöver för att klara kursen. 

Inget pass är obligatoriskt, inte heller lektioner som är 

avsedda för en specifik kurs på schemat, men 

obligatoriska prov på plats ingår i varje kurs och bokas 

in när det passar vid de tider som erbjuds. Viss 

handledning erbjuds online. 

Fjärrdistans 

Samhällskunskap 1a1, 50p mån 
Samhällskunskap 1a2, 50p mån 
Svenska 1, 100p mån 
Svenska 3, 100p mån 

Svenska som andra språk 3, 100p mån 
  

Engelska 6, 100p ons 
Samhällskunskap 1b,100p ons 
Svenska som andra språk 1, 100p                          ons 

  

Historia 1b, 100p tor 

Privatjuridik, 100p                                                     tor 

Svenska 2, 100p tor 

Svenska som andra språk 2,100p tor 

  

Komvuxarbete, 100p bokas med läraren 

 

Fjärrdistans är ett distansalternativ med regelbunden 

lärarkontakt, runt två timmar per vecka schemalagt, 

vanligtvis mellan kl. 16 och 18. Då träffas läraren och 

eleverna via videolänk för ett lektionspass, men i 

övrigt följer kursen ett webbaserat distansupplägg. Viss 

examination sker på plats. 

 

Utöver fjärrlektionspasset erbjuds också individuellt 

stöd vid behov. 

 

Det går inte att välja kurser som har lektion samma 

position på schemat enligt ovan. 

Dagkurser: Block1-4 visar vilka kurser som har samma 

tider på schemat (se nästa sida). Siffrorna i parenteserna i 

blockrutorna nedan anger vilka av schemapositionerna på 

schemat som avses. Lektioner eller handledning är på plats i 

skolan såvida det inte står ’online’, man går på bägge lektioner.  

Om du väljer kurser som ligger inom samma block så kommer 

du inte kunna gå på samtliga handledningstillfällen och det är 

enbart Närdistanskurser (Nd)* som har valfria lektioner. Du kan 

inte läsa Engelska 5 och Historia 1b som dagkurser samtidigt. 

 



Dagkurser, Fjärrdistans och Närdistans 

Gymnasiala kurser 

 

 
 

Matematik (Närdistans) 
Gymnasiala kurser 

 
 

 

 

 

 



Orienteringskurser och stöd 
 
Svenska som andraspråk 1 (stöd; gymnasiet)  

tisdagar kl. 12.30-13.30 

Läs och skriv (orienteringskurs; grund och gymnasiet)  

tider bokas med läraren när det passar 

Matematik (stöd; gymnasiet)  

måndagar kl. 16.00-18.00 

tisdagar kl. 10.10-11.30 och 14.00-15.40 

onsdagar 10.10-11.30 

torsdagar 14.00-15.20 

fredagar 12.20-13.40  

Närvaro på minst ett av de passen per vecka, du väljer själv när. 

 

 

Grundläggande vuxenutbildning 
Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik 

 

 


