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Genom att Gilla Vuxenutbildningen Gävle kommun 

på Facebook får du snabbt aktuell information 

även den vägen. 
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Vi är Vuxenutbildningen i Gävle! 

 
Vuxenutbildningen utgör en del av förvaltningen Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle inom 

Gävle kommun. Inom Vuxenutbildningen finns flera olika verksamheter.  

 

Komvux är för dig som behöver läsa ämnen på grundskolenivå och på gymnasienivå och 

erbjuder kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal 

vuxenutbildning på gymnasienivå.  

 

Yrkesutbildning för vuxna erbjuder olika yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vi 

anordnar både utbildningar själva och upphandlar dem av olika utbildningsanordnare.  

 

På SFI, utbildning i svenska för invandrare erbjuds alla nyanlända flyktingar och 

invandrare att läsa svenska.  

 

På Lärvux studerar personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada på olika 

nivåer inom särskild utbildning för vuxna.  

 

Studievägledning Gävle hjälper dig att hitta rätt utbildning och planera dina studier. 

Här erbjuds alla vuxna gävlebor vägledning och information om studievägar och 

yrkesmöjligheter.  

 

Utbildningscentrum för distansstudier jobbar med att erbjuda stöd och hjälp för den 

som följer en distansutbildning, som ges från någon högskola/universitet eller 

yrkeshögskola på annan ort.  

 

Varmt välkommen till Vuxenutbildningen!  

 

//Skolledningen 

 

    

 

 
 
 

 

         

Lisa Kvarnlöf 

Vuxenutbildningschef 

Maud Qvarnström 

Rektor  

Yrkesutbildning 

och Lärvux 

 

Monica Sandin  

Algotsson  

Rektor  

Yrkesutbildning 

och Lärling 

 

Erik Eriksson (bild) 

&  

Malin Nordkvist 

Rektorer  

Sfi 

Lena Utby 

Administrativ chef 

Erika Gustafsson 

Rektor 

Komvux 
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Vår vision: 
 
Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, 
skapande, utveckling och lärande. 
 
Vi möter dig, när du kommer, med respekt för dina 
tidigare erfarenheter. 
 
Vi ska så långt det är möjligt tillgodose dina behov av 
och önskemål om studier, vi kommer också att 
utmana dig, så att du blir bättre rustad för 
framtidens krav och förväntningar. 
 
Du lämnar oss med tilltro till din egen lärförmåga 
och lust att fortsätta att lära.
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Allmänt om att studera på Komvux  

Självstudier 

Att studera heltid inom Komvux motsvarar 40 arbetstimmar per vecka. Studier inom 

Vuxenutbildningen innebär lärarledda lektioner och självstudier!  

Kursplanering och arbetsformer 

Kursplaner och betygskriterier hittar du på www.skolverket.se. 

Vid kursstart går läraren igenom kursens innehåll, mål och betygskriterier. 

Studieteknik, arbetsformer och kursplanering diskuteras. Arbetsformerna i kurserna 

ska varieras.  

Elevinflytande 

I kurserna ska regelbundna planerings- och utvärderingstillfällen förekomma, där 

kursdeltagarnas synpunkter ska tas tillvara. Detta förutsätter att du som elev är beredd 

att ta ditt ansvar för planeringsarbetet och utvärderingen. 

Individuell studieplan 

Enligt Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) ska alla som studerar i 

kommunal vuxenutbildning ha en individuell studieplan. Denna gör du tillsammans 

med någon av våra studie- och yrkesvägledare. I planen ska framgå vilka dina 

utbildningsmål är, planerad omfattning av studierna samt vilka kurser du ska läsa.  

Närvaro och sjukanmälan 

Du förutsätts vara närvarande och aktiv på lektionerna och på vår lärplattform 

Fronter. Läraren noterar din närvaro vid varje lektionstillfälle och kan även se hur 

aktiv du är i Fronter. Om du p.g.a. sjukdom eller annan anledning inte kan närvara vid 

ett lektionstillfälle så måste du i förväg meddela din lärare och ringa vårt 

frånvarohanteringssystem Skola 24 på telefon 0515-777 324 före kl 12.00. 

Observera att anmälan måste göras varje dag du har lektion!          

OBS! Har du någon form av studiestöd (CSN) och blir sjuk ska du redan första dagen 

sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Tänk på att du även behöver ett läkarintyg om 

du är sjuk längre än sju dagar. Är du sjukskriven längre än tre veckor ska du kontakta 

skolans reception, tfn 026-17 93 00, för att inte riskera att du stryks från kursen och 

förlorar din plats. 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

Enligt skollagen ska alla utbildningsanordnare ha en Likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling. Känner du dig missnöjd, missförstådd, mobbad eller på 

något sätt kränkt av någon på skolan, elev, lärare eller annan personal, ska du ta 

kontakt med rektor, lärare eller kurator som kan ge dig stöd och hjälp att få frågan 

behandlad och åtgärdad.  

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Från A till Ö 

Aktuell information 

Aktuell information får du via lärplattformen Fronter och via skolans 

informationsskärmar. Logga in på Fronter varje dag så du inte missar viktig 

information från skolan eller dina lärare.  

  

Allergier 

Skolan ska vara en trivsam plats även för de som besväras av allergier. Det är förbjudet 

att röka inom skolans område. Det gäller även skolans innergård och entréer. Undvik 

att använda parfymer och äta nötter i våra lokaler. 

 

Avbryta kurs 

Om du vill avbryta en kurs bör du först tala med din lärare eller en studievägledare. De 

kan ge vägledning och hjälpa dig att hitta alternativa lösningar. Du som avbryter en 

eller flera kurser ska meddela din lärare och fylla i en särskild blankett som 

finns i Receptionen. Har du studiestöd så påverkas studiepoängen vid avbrott och 

därför ska du även meddela CSN (Centrala Studiestödsnämnden).  

 

Betyg 

Läraren sätter betyg efter avslutad kurs eller prövning och ska i samband med 

kursstarten informera om kraven för de olika betygsnivåerna. Under kursen ska 

läraren fortlöpande informera eleverna om studieresultaten samt diskutera det 

fortsatta upplägget av studierna. För att få betyget utskrivet måste du lämna en 

betygsbeställning till Receptionen. Räkna med att det tar ca en vecka innan betyget  

kommer med posten.  

 

OBS! Betygsutskrifter för kurser som avslutas under hösten kan börja göras först i 

slutet av januari och för vårens kurser först i slutet av juni. 

 

Behöver du ett slutbetyg/gymnasieexamen, dvs en sammanställning över din 

fullständiga gymnasiala kompetens, måste det beställas minst 3 veckor innan du 

behöver det, för att vi ska hinna handlägga beställningen. Kontakta en studievägledare! 

 
 
Betygskomplettering till högskolan/universitetet  

Om du har sökt till högskolan och vill ha ditt betyg innan kursen är slut så får du räkna 

med att behöva göra en s.k. prövning – se Prövning i ämnen. Vi skickar betygen till 

Nationella betygsdatabasen. Detta innebär att du inte behöver skicka dina betyg 

om du söker högskoleutbildningar. Undantag är om du söker Yrkeshögskola då du 

måste skicka in kopia på utfärdade betyg. OBS! Det är endast de betyg som är 

utfärdade efter 2014-05-08 som är skickade till betygsdatabasen. Betyg som är äldre 

måste du alltså beställa en utskrift av och själv skicka till UHR (Universitet och 

högskolerådet). Du har alltid ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg är UHR 

tillhanda i utsatt tid för anmälan även om skolan är ansluten till databasen.   

 

Brandsäkerhet 

Ta del av de utrymningsplaner som finns i lokalerna samt informera dig om 

utrymningsvägar! Vid larm måste ALLA snarast lämna lokalerna. Se till att du vet var 

uppsamlingsplatsen ligger och tänk på att inte använda hissarna vid larm.  
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Böcker och läromedel  

Du ansvarar för att du har tillgång till de läromedel som anvisas av läraren. 

Läromedelsförteckning finns inför kursstart på Vuxenutbildningens hemsida 

www.gavle.se/vuxenutbildningen. Informationen ges normalt vid första kurstillfället. 

Kurslitteratur köper du enklast via någon e-bokhandel på nätet eller beställer via en 

vanlig bokhandel.  
 

Cykelparkering  

Cykelparkering finns på Nedre Åkargatan (framsidan av huset) och på Textilgatan (på 

baksidan av huset). 
 

Datakonto, e-post, datasalar och support  

Vid kursstart får du ett datakonto med ett användarnamn och ett lösenord.  

OBS! Datakontot är personligt och du förbinder dig att följa skolans fastställda regler för 

datoranvändning.  

Via ditt datakonto får du också tillgång till vår utbildningsplattform Fronter och Office 365. 

I Mediateket på plan 2 finns elevdatorer att låna för alla med datakonto.  

Första gången du loggar in som ny elev är ditt användarnamn dina initialer 

och de sex första siffrorna i personnumret, ditt lösenord är ditt fullständiga 

personnummer (t.ex. har Lisa Svensson alltså användarnamn ls910201 och 

lösenord 199102011455).  

Ta kontakt med Tanja Holmsten, tel. 026-17 23 61 eller David Hurtig, tel. 026-17 93 61 om 

du får problem att aktivera ditt konto. 

 

Extra stöd – Elevteamet 

Studerande i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som övriga studerande 

på Komvux att klara sina studier. Du som behöver extra stöd i dina studier, börja med 

att prata med din lärare. 

För dig som har inlärningssvårigheter som t ex. läs- och skrivsvårigheter, dyslexi 

och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns särskild personal som kan ge 

hjälp och stöd. 

 

För mer information kontakta Elevteamet, tel.nr. 070-414 16 19. 

Gunilla Lundberg: gunilla.lundberg@gavle.se 

Carola Dalén: carola.dalen@gavle.se 

Jonas Eriksson: jonas.2.eriksson@gavle.se 

 

På din ansökan till Komvux kan du ange om du behöver specialpedagogiskt stöd. 

Antagning sker efter samtal/kartläggning. 

 

Fusk 

Fusk, eller försök till fusk, är helt oacceptabelt vid Vuxenutbildningen i Gävle 

kommun! Prov/inlämningsuppgift där fusk eller försök till fusk förekommit räknas 

inte som genomfört och då kan betyg inte sättas. Fusk kan leda till avstängning. 

 

Klagomålshantering 

På Vuxenutbildningens hemsida www.gavle.se/vuxenutbildningen kan du under 

rubriken Synpunkter och klagomål läsa mer om klagomålshantering. Om du som elev 

inte är nöjd och har synpunkter på verksamheten så tar du kontakt med ansvarig 

lärare. Kurator finns också till för dig om du behöver prata med någon. Om du 

upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig lärare, vill vi att 

du kontaktar rektor. 

 

 

http://www.gavle.se/vuxenutbildningen
mailto:gunilla.lundberg@gavle.se
mailto:carola.dalen@gavle.se
mailto:jonas.2.eriksson@gavle.se
http://www.gavle.se/vuxenutbildningen
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Kopiering/Utskrifter 

Under din studietid kan du skriva ut och kopiera på skolans skrivare. Du har 250 

”klick” laddade per termin. Använd ditt datorkonto för att logga in på skrivarna. Vid 

varje svart/vit kopia/utskrift dras det av 1 ”klick”. Vid en färgutskrift dras det 5 ”klick” 

per kopierad/utskriven sida. 

 

På adressen http://papercut/ kan du se hur många ”klick” du har kvar. Logga in med 

ditt vanliga användar-id + lösenord.  

 

Kurator 

Om det under din studietid på Komvux uppstår problem som påverkar din 

studiesituation kan du vända dig till vår kurator. Kurator kan ge råd och stöd i 

psykosociala och ekonomiska frågor. Hon hjälper också till att förmedla kontakt med 

andra myndigheter. Vill du boka tid får du enklast kontakt via e-post. Lärare och 

annan personal kan också förmedla kontakten. Kurator är Helena Björk, 

helena.bjork@gavle.se, tel 026- 17 93 18. 
 

Kvalitet 

Vuxenutbildningen genomför varje vår och höst en elevutvärdering i form av en enkät. 

För att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet är det viktigt att så många 

elever som möjligt besvarar enkäten. Vi vill därför uppmuntra dig att besvara enkäten 

när det är dags för nästa elevutvärdering.  

 

Lärare 

Om du behöver få kontakt med din lärare utanför lektionstid så är enklaste sättet att 

skicka e-post. Information om kontaktuppgifter finns på Komvux hemsida under 

”Kontakt” samt i slutet av detta häfte. 

 

Mediateket 

På plan 2 finns ett Mediatek med datorer som du kan använda för dina studier. Du 

loggar in med ditt datorkonto. För öppettider, se anslag vid Mediateket. 

 

Office 365 
Inom Vuxenutbildningen använder vi Office 365. 

Office 365 är samlingsnamnet på ett antal webbaserade molntjänster som bland annat 

möjliggör åtkomst till Office-programmen (t.ex. Outlook, Word, Powerpoint, Excel 

o.s.v.) och dina sparade dokument över internet.  

 

• Du kan arbeta via Office 365-portalen där du har tillgång till Office Online och dina 

dokument via webbläsaren, det enda som krävs är en enhet med internetåtkomst. 

Adressen dit är portal.office.com. Logga in med din skolmejl 

(förnamn.efternamn@komvux.gavle.se) och lösenordet till ditt datorkonto.  

• Du kan arbeta på en surfplatta eller en smartphone och få åtkomst till dina dokument 

via appar, det enda som krävs att du har internetåtkomst och att du har laddat ned de 

Office-appar du behöver.  

• Du kan arbeta på det traditionella sättet med Office-paketet installerat på en 

personlig eller delad dator och lagra dina dokument i OneDrive Gävle kommun. Du 

kan installera Office 365 på 5 enheter.  

 

 

 

 

 

http://papercut/
mailto:helena.bjork@gavle.se
https://portal.office.com/
mailto:förnamn.efternamn@komvux.gavle.se
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Olycksfallsförsäkring 

Gävle kommun har en olycksfallsförsäkring för alla kommunens heltidsstuderande. 

Denna gäller endast under skoltid och för resor - kortaste väg  - till och från skolan. 

Blankett för skadeanmälan finns på skolan. Kontakta berörd rektor. 

 

Parkering 

Allmänna parkeringsplatser finns i området. Vi ber dig vara uppmärksam på vilka 

regler och avgifter som gäller för respektive gata/parkering. 

  

Prövning i ämnen 

Prövning kan göras i ämnen som normalt förekommer i vår verksamhet. Prövning 

innebär att du redovisar dina kunskaper i en kurs, så att läraren kan sätta betyg. Även 

den som läst ett ämne helt eller delvis på egen hand kan genomgå prövning. Avgiften 

för en prövning är f.n. 500 kr för varje kurs. Den som är elev på Komvux och fått 

betyget betyget F på en kurs har rätt att göra en kostnadsfri prövning. Prövning kan 

endast göras under våra fastställda prövningsperioder. Studievägledarna kan ge dig 

mer information om prövning. 

 

Reception 

Här får du svar på de flesta frågor, hjälp med diverse blanketter bl a betygsbeställning 

etc. Receptionen ligger på plan 3, direkt till höger innanför huvudentrén och upp för 

trappan, på Nedre Åkargatan 67 A. 

Öppettider mån-tors kl 08.00-11.30 och 12.30-15.00, fre 08.00-11.30, tel 

026-17 93 00, mejl komvux@gavle.se.  

 

Rökning 

Rökning är förbjuden inom skolans område. Det gäller även innergården och 

i anslutning till alla entréer. Respektera förbudet och visa hänsyn till dina 

medmänniskor. Tänk även på boende i området och personer som är allergiska. 

Använd de röda sopkärlen med askkoppar, för att slänga skräp och fimpa. 

 

Skrivningar och prov 

I de flesta kurser sker all kunskapskontroll på ordinarie lektionstid. Närvaro vid 

prov är obligatorisk om inte speciella skäl finns. Möjlighet till ytterligare 

skrivtillfälle ges endast efter samråd med läraren och om läraren i förväg blivit 

meddelad om skäl till frånvaron. Läraren ger närmare information om skrivningar. 

Varje studerande förväntas komma i god tid innan provets start och ska kunna 

legitimera sig vid skrivning/prov. För att förhindra fusk och minimera misstankar 

om fusk lämnas väskor, mobiltelefoner och ytterkläder hos skrivvakten. Fusk ses som 

en allvarlig förseelse och kan leda till avstängning. (SFS 2002:1012 Kap.6 §5). 

 

Studiehall 

På plan 2 finns en studiehall där Vuxenutbildningens alla elever är välkomna att 

sitta i en lugn och tyst miljö och studera. Det finns även ett mediatek i anslutning där 

du som elev kan låna en dator att arbeta vid. Där finns även utskriftsmöjligheter. Det 

är absolut förbjudet att äta och dricka i dessa utrymmen.   

 

Studiemedel och studentrabatter 

För att få studiemedel och studielån ska ansökan om det lämnas till Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). Information finns på CSN-hemsida; www.csn.se      

Tel 0771-27 60 00. Det är du som studerande som ansvarar för att meddela CSN om du 

ändrar studietakt, gör avbrott eller annat som kan ändra din rätt till studiestöd. Om du 

har studiestöd och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till 

Försäkringskassan. Se även Vård av barn resp Studieresultat nedan. 

 

mailto:komvux@gavle.se
http://www.csn.se/
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Studerande erbjuds studentrabatter från ett privat företag. Företaget Mecenat och nås 

via deras webbplats www.mecenat.se eller telefon 031-701 03 10. OBS! Elever som inte 

har studiemedel måste skicka in ett intyg till Mecenat för att erhålla rabattkortet.  

 

Studieresultat 

Skolan rapporterar alla betyg till CSN. Om den studerande fått betyget F eller gör 

avbrott i något ämne kommer CSN att ta detta i beaktande när man beslutar om 

studiestöd. Tänk därför på att inte skriva in dig på fler kurser än du orkar med.  

 

Studievägledning 

Hos Studievägledning Gävle på plan 3 finns studie- och yrkesvägledare som kan ge dig 

information kring allt som rör utbildningar, arbetsmarknad, studieekonomi och 

studieplanering. Läs om öppettider, telefontider och kontaktuppgifter på hemsidan 

www.gavle.se/vuxenutbildningen eller i slutet av detta häfte. Tel 026-17 99 90. 

 

Telefonnummer, adresser och öppettider 

Hittar du i slutet av detta häfte. 

 

Utbildningscentrum för distansstudier  

Utbildningscentrum finns på Nedre Åkargatan och är till för den som följer en 

utbildning på distans som ges från någon annan skola eller 

yrkeshögskola/högskola/universitet. 

 

Utbildningsplattform/Fronter 

Fronter är namnet på den utbildningsplattform vi använder och det är ditt digitala 

klassrum. Här finns information från skolan och från dina kurser. Fronter är ett viktigt 

verktyg för kommunikation, så besök den en gång om dagen för att hålla dig 

uppdaterad. Du kan logga in på Fronter först när du fått ditt datorkonto 

(användarnamn + lösenord). Du hittar Fronter på www.fronter.com/gavle och med 

hjälp av ditt användarnamn och lösenord kan du nå den överallt där du har tillgång till 

Internet. Om du behöver hjälp med lösenord – kontakta tatiana.holmsten@gavle.se. 

Du kan även ladda ner Fronter som en app och få aviseringar via den.  

 

Värdera dina kunskaper (Validering resp Prövning) 

Om du har yrkeskunskaper och/eller färdigheter som du saknar betyg eller ”papper 

på”, kan du vända dig till en studievägledare för att diskutera möjligheterna till så 

kallad validering. Det kan röra sig om sådant som du lärt dig i yrkeslivet, på fritiden 

eller genom studier i Sverige eller i ett annat land. Validering innebär att du visar vad 

du kan för en lärare. Läraren gör sedan en bedömning av dina kunskaper. 

Har du kanske skaffat dig kunskaper på egen hand? Eller vill du höja betyget i en kurs 

du redan läst? Då kan prövning vara ett alternativ för dig. Prövning innebär att du 

redovisar dina kunskaper i en kurs, så att läraren kan sätta betyg. Se även Prövning i 

ämnen ovan. 

  

http://www.mecenat.se/
http://www.fronter.com/gavle
mailto:tatiana.holmsten@gavle.se
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Adresser, namn, kontaktuppgifter och karta  

 

                   Vuxenutbildningen 

Nedre Åkargatan 67 A 

Box 356, 801 05 GÄVLE 

tel 026 - 17 93 00 (reception) 

  e-post: komvux@gavle.se 

  hemsida: www.gavle.se/vuxenutbildningen 

 

Administration och Reception 

Receptionen  tel 026-17 93 00 (öppet mån-tors 08.00-11.30 och 12.30-

15.00, fre 08.00-11.30) 

Handläggare antagning tel 026-17 93 62 

 

Skolledning 

Lisa Kvarnlöf, Vuxenutbildningschef  tel 026-17 71 71  lisa.kvarnlof@gavle.se  

Maud Qvarnström, Rektor Yrkesutb & Lärvux tel 026-17 93 69  maud.qvarnstrom@gavle.se 

Monica S A, Rektor Yrkesutb & Lärling tel 026-17 94 91  monica.sandin_algotsson@gavle.se 

Erika Gustafsson, Rektor Komvux tel 026-17 93 32  erika.gustafsson@gavle.se 

Erik Eriksson, Rektor Sfi tel 026-17 93 38 erik.eriksson@gavle.se 

Malin Nordkvist, Rektor Sfi tel 026-17 23 13 malin.nordkvist@gavle.se  

Lena Utby, Administrativ chef tel 026-17 88 65 lena.utby@gavle.se 

 

Studievägledning  

På Studievägledning Gävle finns studie- och yrkesvägledare som kan ge dig 

information och vägledning kring allt som rör utbildningar, yrken, arbetsmarknad 

och studieekonomi. 

 

Öppettider:  

Bemannad drop-in, plan 3 vid receptionen, måndag – torsdag, kl 13.00 - 15.00       

Övriga tider bokade samtal. 

 

Telefon:  tel 026-17 99 90   

Telefontid:  måndag – fredag kl 09.15 – 10.00 

 

E-post: studievagledning@gavle.se  

 

Studievägledare 

Karin Holmbäck tel 026-17 93 58 karin.holmback@gavle.se 

Kristina Lagerberg tel 026-17 93 35  kristina.lagerberg@gavle.se 

Amanda Fransson tel 026-17 93 27 amanda.fransson@gavle.se 

Sivert Algotsson tel 026-17 93 22 sivert.algotsson@gavle.se 

Marie-Christine Wirde tel 026-17 93 62 marie-christine.wirde@gavle.se 

Helene Redin tel 026-17 91 44 helene.redin@gavle.se 

Liv Nilsson          tel 026-17 99 02 liv.1.nilsson@gavle.se                    

  

 

Vaktmästare 

Hans Gudmundsson tel 070-414 10 35 hans.gudmundsson@gavle.se 

Jim Bolin 

Vaktmästare och it-stöd 

Asghar Zynedin  tel 070-414 10 37 asghar.zynedin@gavle.se 
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http://www.gavle.se/vuxenutbildningen
mailto:lisa.kvarnlof@gavle.se
mailto:maud.qvarnstrom@gavle.se
mailto:monica.sandin_algotsson@gavle.se
mailto:erik.eriksson@gavle.se
mailto:malin.nordkvist@gavle.se
mailto:lena.utby@gavle.se
mailto:studievagledning@gavle.se
mailto:kristina.lagerberg@gavle.se
mailto:amanda.fransson@gavle.se
mailto:sivert.algotsson@gavle.se
mailto:marie-christine.wirde@gavle.se
mailto:helene.redin@gavle.se
mailto:liv.1.nilsson@gavle.se
mailto:hans.gudmundsson@gavle.se
mailto:asghar.zynedin@gavle.se
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Kurator 

Helena Björk tel 026-17 93 18 helena.bjork@gavle.se 

  

Rektor Komvux 

Erika Gustafsson tel 026-17 93 32  erika.gustafsson@gavle.se 

 

Lärare Komvux 

Margaretha Abramsson MAN 
 

margaretha.abramsson@gavle.se 

Ida Berglund (för.ledig) IBD 
 

ida.berglund@gavle.se  

Ingela Blomgren IBN 
 

ingela.blomgren@gavle.se 

Rosalyn Eriksson Paysalo REP  rosalyn.eriksson_paysalo@gavle.se 

Jonas Forseth JFT 
 

jonas.forseth@gavle.se  

Margareta Hillbom MHI  margareta.hillbom@gavle.se 

Mehran Jafari MJI 
 

mehran.jafari@gavle.se  

Christin Ripke CJN  christin.ripke@gavle.se 

Helena Jonesson HJN 
 

helena.jonesson@gavle.se 

Roine Lindgren RLN 
 

roine.lindgren@gavle.se 

Kerstin Löwenborg KLG  kerstin.lowenborg@gavle.se 

Kari Nykänen KNN 
 

kari.nykanen@gavle.se 

Sofia Olsson  SON 
 

sofia.olsson@gavle.se  

David Rabenius DRS  david.rabenius@gavle.se 

Jwan Rasheed JRD 
 

jwan.rasheed@gavle.se  

Kristina Selinder KSR  kristina.selinder@gavle.se 

Jenny Thim JTM  jenny.x.thim@gavle.se 

Claes Vallberg CVG 
 

claes.vallberg@gavle.se 

Anna Wilund Nordlund AWD  anna.wilund_nordlund@gavle.se 

Annika Östberg AÖG  annika.ostberg@gavle.se 

Frida Jonsson FJN  frida.jonsson@gavle.se 

Tove Sahlin TSA  tove.sahlin@gavle.se 

Marianne Bøe MAB  marianne.boe@gavle.se 

Manja Carlsson  

 

 manja.carlsson@gavle.se 

 

Elevteamet 

Carola Dalén CDN tel 070-414 16 19, carola.dalen@gavle.se 

Jonas Eriksson JEN tel 076-518 77 22, jonas.2.eriksson@gavle.se  

Gunilla Lundberg GLG     tel 070-414 16 19, gunilla.lundberg@gavle.se 

 
Rektor Yrkesutbildning och Lärvux 

Maud Qvarnström  tel 026-17 93 69, maud.qvarnstrom@gavle.se 

 

Lärare Lärvux 

Kerstin Boman   KBN tel 026-17 96 87, kerstin.boman@gavle.se 

Thérése Gustafsson   TGN tel 026-17 96 87, therese.gustafsson@gavle.se 

Nina Söderström   NSM tel 026-17 96 87, nina.soderstrom@gavle.se 

Monika Lundgren   MLN tel 026-17 96 87, monica.lundgren@gavle.se  

Malin Rosengren   MRN tel 026-179687, malin.rosengren@gavle.se  

mailto:helena.bjork@gavle.se
mailto:erika.gustafsson@gavle.se
mailto:ida.berglund@gavle.se
mailto:rosalyn.eriksson_paysalo@gavle.se
mailto:jonas.forseth@gavle.se
file:///C:/Users/uoi425/AppData/Roaming/Microsoft/Word/margareta.hillbom@gavle.se
mailto:mehran.jafari@gavle.se
mailto:sofia.olsson@gavle.se
mailto:jwan.racheed@gavle.se
mailto:annika.ostberg@gavle.se
mailto:jonas.2.eriksson@gavle.se
mailto:maud.qvarnstrom@gavle.se
mailto:nina.soderstrom@gavle.se
mailto:monica.lundgren@gavle.se
mailto:malin.rosengren@gavle.se
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Lärare Vård- och omsorgsutbildning 

Ingela Andersson IAN  ingela.2.andersson@gavle.se 

Hillevi Assarsson HAN 
 

hillevi.assarsson@gavle.se 

Eva Bergstrand EBD 
 

eva.bergstrand@gavle.se 

Monika Bostedt MBT  monica.bostedt@gavle.se 

Ann-Sofi Eliasson AGE 
 

ann-sofi.gustafsson_eliasson@gavle.se 

Ulla-Karin Eriksson UKE  ulla-karin.eriksson@gavle.se 

Eva Hugg EHG  eva.hugg@gavle.se 

Maud Liljeqvist MLT 
 

maud.liljeqvist@gavle.se 

Christina Magnusson CMA 
 

christina.magnusson@gavle.se 

Jane Myrberg JMG  jane.myrberg@gavle.se 

Annika Johansson AJN  annika.johansson@gavle.se 

Annica Palm APM  annica.palm@gavle.se 

    

Praktikplatser vårdutbildningar 

Christina Magnusson             CMA  christina.magnusson@gavle.se 

Annika Johansson AJN  annika.johansson@gavle.se 

 

Handledande undersköterska 

Lena Toutountzi             LTI  lena.touintzi@gavle.se 

 

Ekonomi och projektledning 

Camilla Wengrud CWD  camilla.wengrud@gavle.se 

 

Handel och administration 
 

Susanne Nordström-Hjerth SHH  susanne.nordstrom_hjerth@gavle.se 

 

Lärlingsutbildning för vuxna 

Kent Rosengren   tel 026-17 93 13, kent.rosengren@gavle.se  

 

Utbildningscentrum för distansstudier 

Niclas Engberg, Utbildningsledare   tel 026-17 93 17, niclas.engberg@gavle.se  

David Hurtig, Utbildningssamordnare   tel 026-17 93 61, david.hurtig@gavle.se  

Tanja Holmsten, Tentamen/stud.service   tel 026-17 23 61, tatiana.holmsten@gavle.se  
  

mailto:kent.rosengren@gavle.se
mailto:david.hurtig@gavle.se
mailto:tatiana.holmsten@gavle.se
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Sfi – Utbildning i svenska för invandrare   

 

Rektor Sfi 

Erik Eriksson    tel 026-17 93 38, erik.eriksson@gavle.se 

Malin Nordkvist    tel 026-17 23 13   malin.nordkvist@gavle.se  

 

Studievägledare Sfi 

Erica Borg       erica.borg@gavle.se  

Frida Nederlund    frida.nederlund@gavle.se  

 

   
 
 
Karta 
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