
 

Inför din kursstart hos oss på Mindful 

Här nedan har vi samlat information som är bra att veta och förbereda inför kursstart. 

Varmt välkommen till Mindful Komvux! 
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Kallelse till kurs eller yrkespaket 
Senast två veckor innan kursstart får du en kallelse. Din kallelse är din bekräftelse på att 

du är antagen till din utbildning eller kurs. Du får kallelsen både via e-post och vanlig post 

till din hemadress. Ta med dig din kallelse till första lektionen! 

Har du inte fått någon kallelse, kontakta Mindful snarast. 

 

Välkomstmeddelande från lärare 
När det är dags för kursstart får du ett välkomstbrev på e-post från din lärare. I 

välkomstbrevet får du information om: 

 hur du kommer igång med dina studier 

 hur du får din personliga inloggning till vår läroplattform 

 information om vilken kurslitteratur du behöver för kursen 

 kursplanering och schema för dina studier 

OBS! Kontrollera att du har angett rätt e-postadress vid ansökan. Om du har glömt att 

ange en e-postadress eller om du har bytt e-postadress, då får du gärna kontakta oss 

på info@mindful.se. 

 

Informationsträff inför din start 
Inför din start på en utbildning eller kurs kommer du att bjudas in till en informationsträff 

i Mindfuls lokaler. Mer information om detta får du i din kallelse via e-post och post. 

 

Schema (Dag, Tid och Sal) 
Schemat för din kurs och/eller utbildning hittar du vid personlig inloggning till vår 

läroplattform som du får access till i välkomstbrevet. 

 

Kursplan och viktiga dokument 
Mindful följer Skolverkets kursplaner och övriga nationella styrdokument. Dessa finns på 

Skolverkets webbsida (www.skolverket.se). 

 

 

 

mailto:info@mindful.se
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Vill du tacka nej till din utbildning eller kursplats? 
Meddela oss via info@mindful.se. Du uppger i meddelandet följande uppgifter: 

 namn 

 personnummer  

 namn på utbildningen eller kursen 

 skäl till att du inte vill starta 

 

CSN 
Om du har frågor om CSN och hur du ansöker om studiemedel vänder du dig till CSN:s 

webbplats (www.csn.se) 

Viktigt! 

Du ska välja din hemkommun som skola i söklistan när du registrerar din ansökan om 

studiemedel. Om du inte gör detta så kan det bli fel i din ansökan och utbetalningen av ditt 

studiemedel kan dröja.  

Exempel: om du bor i Sollentuna kommun väljer du ”Komvux, Sollentuna Kommun” som 

skola i listan. 

 

Kurslitteratur 
Du ordnar själv med din kurslitteratur. Aktuell kurslitteratur får du information om via 

välkomstbrevet av din lärare vid kursstart. Om kurslitteraturen för din kurs saknas på 

webbsidan informeras du av din lärare vid kursstart. 

 

Skolans reception 
Skolans reception har öppet alla vardagar mellan 10.00 – 16.00. Under kursstart har vi 

extra bemanning för att du ska få snabb hjälp med dina frågor. Du kan även kontakta oss 

på info@mindful.se och på 08-642 89 50. 

 

Studie- och yrkesvägledning 
Våra studie- och yrkesvägledare stödjer dig i planeringen av dina studier hos oss. De 

hjälper dig med din egen studieplan, om du vill byta kurs, information om vidare studier 

och även möjliga yrkesval. För bokning av individuellt samtal e-posta oss på 

info@mindful.se, där du anger ditt namn, ditt klassnamn och personnummer så 

återkommer vi med förslag på möjliga tider. 

file:///C:/Users/Natalie/Desktop/Hemsidan%20och%20produktblad/www.csn.se
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Internet och WiFi på skolan 
För att använda Internet i våra lokaler, ansluter du dig till vårt WiFi-nätverk Wireless 

Mind. Lösenordet får du vid kursstarten. 

 

Matrum 
På plan 2 finns en matsal där det finns möjlighet att lämna medhavd mat i skafferi eller 

kyl-/frysskåp. Det finns även möjlighet för uppvärmning av medhavd mat i mikrovågsugn. 

 

Karriärcoach 
När du studerar ett yrkespaket kommer du bli tilldelad en ansvarig karriärcoach som 

kommer kontakta dig i starten av ditt program. För dig som studerar en kurs har du 

möjlighet att boka in dig på ett coachsamtal med karriärcoach. För att få ta del av ditt möte 

kontakta oss på: info@mindful.se. 

 

Stöd i studierna 
När du studerar hos oss har du möjlighet att ta hjälp av det extrastöd som ges på skolan. 

Önskar du få stöd från speciallärare kontaktar du oss på info@mindful.se med:  

 Namn 

 Personnummer 

 Utbildning/kurs  

 

Likabehandlingsplan 
Hos Mindful finns en likabehandlingsplan. Denna finns tillgänglig hos Mindful – Kontakta 

oss för att få ta del av den. 

 

Tips, synpunkter och klagomål 
Om du har tips, synpunkter eller klagomål kan du göra följande steg:   

1. Prata med din lärare och försök att lösa problemet. 
2. Om du och din lärare inte kan lösa problemet, vänd dig till Mindfuls rektor. Gunilla 

Thyni är rektor för Mindfuls Vuxenutbildningar, du kan nå henne direkt i skolan 
alternativt via e-post (gunilla.thyni@mindful.se). 

3. Om du och din rektor inte kan lösa problemet kontaktar du din hemkommun. 
 



 

Sida 5 av 5 
 

Vid olyckshändelser 
Vid eventuell olyckshändelse är du som studerande försäkrad hos Mindful. Det gäller för 

olycksfall under undervisningstid, raster inom skolans område till och från din resa till 

skolan men även under resor planerade av skolan. Vill du veta mer om 

olycksfallsförsäkringen kan du kontakta Mindful för detta.. 

 

Om du inte kan komma till din första lektion eller 

informationsträff? 
Det är viktigt att du meddelar oss via info@mindful.se. Om du inte meddelar oss att du 

kommer att vara frånvarande finns en risk att du förlorar din kursplats. 

 

Är du sjuk eller inte kan komma till dina lektioner? 
Det är viktigt att du anmäler sjukdom till: 

 Försäkringskassan 

 Din lärare på Mindful, eller via info@mindful.se 

 

Om du inte närvarar vid dina lektioner? 
Det är viktigt att du informerar oss gällande din frånvaro, även om det är sjukskrivning, 

ledighet eller annat som gör att du har hög frånvaro från kursen. Detta kan påverka din 

ersättning och dina betyg. 


