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VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM VILL ANSÖKA TILL KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING PERIOD 2, kursstart fr.o.m. 21 mars 2016, sista 
ansökningsdag 21 februari 2016  
  
I Värmdö kommun anordnas den kommunala vuxenutbildningen sedan januari 2016 av auktoriserade 
utbildningsanordnare.  För dig som vill ansöka om att studera inom vuxenutbildningen innebär 
auktorisationsmodellen att du väljer fritt, bland de auktoriserade utbildningsanordnarna, hos vem du vill 
studera. För att se vilka utbildningsanordnare som är auktoriserade av Värmdö kommun gå in på 
kommunens hemsida.  
  
Under en övergångsperiod, innan en ny ansökningwebb har införts i kommunen, söker du kurser och 
utbildningar hos Värmdö kommuns auktoriserade utbildningsanordnare genom Nacka kommuns 
ansökningswebb för vuxenutbildning. Undantaget är ansökningar till Komvux Värmdö, där gör du din 
ansökan genom Komvux Värmdös egen ansökningswebb. 
 
Så här gör du en ansökan genom Nacka kommuns ansökningswebb för vuxenutbildning: 

 Gå in på www.nacka.se, Förskola & skola, Vuxenutbildning, Kurser och ansökan, Sök 
utbildning 

 Under rubriken Alternativ inloggning i högerspalten skapar du ett användarkonto 
 Logga in i webbkatalogen och sök fram Värmdö kommuns auktoriserade utbildningsanordnare 
 Sök fram kurs/utbildning du vill anmäla dig till 
 Lämna en utskrift av din ansökningsblankett till Vuxenutbildningsenheten i Värmdö kommun  
 Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld  
 Ansökningsblanketten måste vara undertecknad av dig 
 Till ansökan måste du bifoga betygkopior som styrker din utbildningsbakgrund och 

förkunskaper   

Vuxenutbildningsenheten fattar beslut utifrån de handlingar du bifogar din ansökan, det är viktigt 
att din ansökan inkommer i tid och är komplett enligt ovanstående punkter. Ofullständig ansökan 
beviljas inte.  

Har du frågor om din ansökan kontakta Vuxenutbildningsenheten:  

Besöksadress:  Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11 
Postadress:  134 81 Gustavsberg 
Telefon:   08-570 475 03 
E-post:   vuxenutbildningen@varmdo.se 

Studie- och yrkesvägledare Katarina Flodén Carlsson: 
 
E-post:   katarina.floden-carlsson@varmdo.se 
Telefon:   08-570 483 36, måndagar 10.00–11.00 och tisdagar 15.00–16.00 
Drop-in-vägledning:  Kommunhuset, Kommuntorget, Skogsbovägen 9-11: 
tisdagar:   13.00 -14.00 
onsdagar:  10.00 -11.00 
torsdagar:  17.00–18.00 
Enskild vägledning:  kontakta vägledaren per telefon eller e-post för tidsinbokning 

https://www.varmdo.se/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning/kommunalvuxenutbildning/ansoktillkommunalvuxenutbildning/auktoriseradeutbildningsanordnare.4.85439e61506cc4d3a23b4c9.html
https://open24.ist-asp.com/nacka/open24/public/eduMgmt/default.aspx
https://open24.ist-asp.com/nacka/open24/public/eduMgmt/default.aspx
http://komvuxvarmdo.se/
mailto:katarina.floden-carlsson@varmdo.se

