Axel Weüdelskolan
Information om lokaler och resurser under dina studier.

Cafeteria
Cafeterian är en naturlig mötesplats för våra studerande och personal där de kan
umgås över en fika. I anslutning till cafeterian finns även ett pentry där du kan
värma din medhavda mat. Observera att det inte är tillåtet att äta något eller
dricka kaffe i klassrummen eller vid datorerna.
Språkcafé
För dig som läser på SFI och vill träna på att tala svenska finns det möjlighet att
sitta tillsammans och samtala under två raster med andra elever och personal på
skolan.
Studieplatser
Vi har en studieplats med datorer som är tillgängligt för elever. Där kan du skriva
ut egna arbeten, söka på internet och få datorstöd i dina studier. Datorerna är
tillgängliga när du har fått din studentmejl och så länge du studerar hos oss.

Försäkring
Alla elever på Komvux är försäkrade under den tid som ordinarie verksamhet
pågår i skolan och i samband med t ex praktik, studiebesök och exkursioner
anordnade av skolan. Försäkringen gäller vid olycksfall. Vårt försäkringsbolag är
Protector. Läs mer om försäkring på GYF.
Läromedel
Om du läser en kurs inom SFI eller grundläggande vuxenutbildning får du låna
läroböcker. Studerar du på gymnasienivå betalar du själv dina läromedel. Vid
första informationstillfället får du information om vilka läroböcker som används
och var du kan köpa dessa. Lånad litteratur lämnar du tillbaka vid terminsslut.
Schema
På WebUntis kan du se dina lektioner vecka för vecka. Ibland kan schemat
ändras och då kan man se det på Webuntis.
Sjukskrivning
Sjukanmälan är obligatorisk för alla som går på skolan. Anmälan görs via Dexter
eller till receptionen på tel 0480-45 18 00 samma dag som du är frånvarande. Du
kan även anmäla direkt till din lärare via e-post, sms eller samtal. Om du är sjuk
mer än en vecka måste du visa en kopia på ett läkarintyg till din/dina lärare. CSN
har regler för hur man gör vid anmälan till Försäkringskassan vid sjukdom eller
vård av barn.
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Om du vill veta mer om skolan eller skolans resurser kan du kontakta
receptionen.
Receptionen
Tel. 0480-4518 00
E-post komvux@gyf.se
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