
 
A-Ö 

För studerande vid Forum Ystad  
A 
Adress 

Björnstjernegatan 10 A-C 
271 80 YSTAD 
www.ystad.se/forumystad 
 

Alkohol/droger 
Alkohol- eller drogpåverkade personer avvisas omgående från Forum Ystad. 

 
Allergi 

Tänk på våra allergiker, var sparsam med starka dofter och rök på anvisade 
platser utomhus. 
 

Anslagstavlor 
Vid Forum Ystads ingång finns anslagstavlor med allmän information som rör 
dina studier. Dessutom kan du annonsera för att köpa och sälja din kurslitteratur. 
Anslagen skall vara daterade och de tas bort efter en månad. 
 

Antagningsbesked 
Inför varje kursstart får du ett antagningsbesked som visar vilka kurser du blivit 
antagen till.  

 
Avbrott 

§1 Om en deltagare har påbörjat en kurs eller delkurs och därefter uteblivit 
från den mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller utgjort 
beviljad ledighet, skall deltagaren anses ha avgått från kursen. 
                                                                                    ( ur vuxenutbildningens förordningen SFS 2011:1108 7 KAP 1§) 
 
Om du avbryter en kurs eller sammanhållen utbildning är det din skyldighet att 
snarast meddela CSN ändringar av din studieomfattning. Du ska dessutom 
meddela dina lärare samt studie- och yrkesvägledarna. 

 

B 
 
Behörighetskomplettering 

Kallas de betyg du måste ha för att vara behörig. Exempel, du ska söka till 
sjuksköterskeutbildningen men saknar Matematik B/Matematik 2 b för särskild 
behörighet. Du läser in Matematik B/ Matematik 2 b och kompletterar därmed 
ditt betyg med behörighetsgivande kurs. 
 

 
 
 



 
 
Betyg 

En ny betygsskala tillämpas från och med den 1 juli 2012. Betygsskalan har sex 
steg. A, B, C, D, E, F. 

 
Bibliotek 

Vid Torget närmast receptionen kan du låna och läsa böcker som tillhör Forum 
Ystad. Vid lån kontakta receptionen! 
 
Ystads bibliotek, har kunnig personal som kan hjälpa dig att hitta det du söker i 
bibliotekets samlingar, kataloger och databaser.  

 
Blanketter 

Vid Vägledartorget hittar du blanketter till högskolor och andra 
utbildningsanordnare. Om du inte hittar det du söker fråga studie- och 
yrkesvägledarna. Inga ansökningsblanketter finns till CSN from 110520. 

 
Brandsäkerhet och utrymningsvägar 

Anvisningar för utrymning  vid brand finns anslaget i alla rum. 
 

Bärbar dator 
Du har möjlighet att låna en bärbar dator för dagen vid Forum Ystad.  Kravet är 
att du är inskriven som studerande. Datorn kvitteras ut i receptionen. 

 
Böcker 

Vid studier på grundläggande nivå får du låna böcker mot en depositionsavgift 
på 100 kr. För övriga studier vid Forum Ystad bekostar du själv din 
kurslitteratur. 

 

C 
 
CSN 

Ansökningar till CSN görs via deras hemsida, ansökningsblanketter finns inte i 
pappersform. 
 
Läs mer om CSN på www.csn.se 

 Du kan även ringa dem vardagar 08.00-16.30, tfn 0771-276 000. 
 
 Om du åker utomlands måste du meddela CSN. Du kan inte uppbära studie 
 medel under utlandsvistelser. 
  

Det är viktigt att du fyller i ansökningsblanketten korrekt och lämnar 
sanningsenliga uppgifter. Du blir återbetalningsskyldig om du lämnar falska 
uppgifter om din tidigare utbildning. 
 
 
 
 



  
 

D  
Datorer      

För att kunna använda Forum Ystads datorer behöver du ett personligt konto 
med användarnamn och lösenord. Du som är studerande vid Forum Ystad 
hämtar dina inloggningsuppgifter vid receptionen. 

 
Distansstudier 

Du som är under 20 år får inte studera på distans och uppbära studiehjälp. Du 
måste vara fysiskt närvarande på lektionerna. 
 
Du som studerar på distans via högskola eller universitet har möjlighet att 
förlägga tentamen till Forum Ystad. Kontakta expeditionen 0411-57 74 75. 

 
 

E 
Efteranmälan 

Till högskola/universitet kan efteranmälan göras om det finns lediga platser. Se 
www.studera.nu eller respektive högskola/universitet.  

 
Enkäter 

Tre månader efter avslutade studier vid Forum Ystad skall du fylla i en enkät. 
Enkäten är en del i Forum Ystads kvalitetsarbete och syftar till att förbättra 
verksamheten. Det är alltså viktigt att du medverkar och besvarar frågorna i 
enkäten. 
 
Vid terminsslut genomförs en studerandeenkät via webben. Vi är ytterst 
tacksamma för dina svar och synpunkter. 
 

Expeditionen 
Är bemannad måndag- torsdag 8,00-16,00 och fredag 8.00-15.30 Här kan du få 
intyg, betyg och information.  
 

 

F 
Flexibla studier 

Om du vill ta ett större eget ansvar och studera flexibelt kan du tillsammans med 
lärare lägga upp en individuell studieplan. Räkna med obligatoriska träffar samt 
examinationstillfälle vid Forum Ystad. Denna studieform kräver en mycket hög 
grad av självdisciplin och en god förmåga att planera och strukturera dina 
studier. 
 
Du som uppbär studiemedel måste vara studieaktiv. Har ingen 
studieaktivitet under 3 veckor, skrivs du omedelbart ut från kursen. 
 

 
 



Fronter 
Fronter är Forum Ystads lärplattform. Här kan studerande och pedagoger 
använda webben för att kommunicera utanför klassrummet som en del i det 
flexibla lärandet. 

 
Frånvaro/avbrott    

Det är den studerandes skyldighet att anmäla förändringar till CSN som 
påverkar rätten till studiemedel eller studiehjälp.  

  
Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig om du inte anmäler förändrad 
studieomfattning i god tid till CSN. 
 
Om du inte har varit närvarande eller meddelat din lärare, stryks du automatiskt 
från kursen/ -erna efter tre veckor. 

 
Fusk 

Fusk innebär ett uppsåtligt vilseledande. För det krävs att den studerande har 
gjort det medvetet, inte av slarv eller misstag och att den studerande känt till att 
förfarandet i fråga inte var tillåtet. 
 
Exempel på fusk: 

• Otillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov 
• Ändring av återlämnad rättad skrivning 
• Kopiering av andras arbeten/texter 
• Kopiera material skrivna av andra utan angivande av källa. 

Det är inte tillåtet att använda andras arbeten, använda texter – publicerade eller 
opublicerade, i syfte att få det att framstå som om de vore ens egna. 
  
Det är viktigt att tydligt ange källan om du använder material från andra. Du kan 
få hjälp av din lärare om hur du anger källor och referenser. 
 
Om det finns misstanke om fusk lämnas anmälan till rektor som tillsammans 
med läraren hanterar ärendet. Visar utredningen att det förekommit fusk kan 
påföljden bli att du stängs av från kursen. 

 
 
 
 
 
Försäkring 

Som studerande vid Forum Ystad är du olycksfallsförsäkrad. Försäkringen 
gäller under undervisningstid, praktik och resor till och från praktiken. 

 
 
 
 
 
 



G 
Grundläggande behörighet 

För att kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper. 
Grundläggande behörighet krävs för all eftergymnasial utbildning såsom 
högskoleutbildning, Yrkeshögskola och kvalificerad yrkesutbildning. 
 
Läs mer om antagningsregler på www.vhs.se eller www.studera,nu 

 
Grundläggande vuxenutbildning 

Motsvarar år 4-9 i grundskolan. För slutbetyg krävs:  
Engelska 
Matematik 
Svenska  
Samhällskunskap 

 
Grupprum 

Bokas i expeditionen och kan användas tillfälligt om rummet är ledigt enligt 
schema utanför respektive rum. 

 
  

H 
Hemsida 

Du kan läsa mer om Forum Ystads kurser och mycket, mycket annat på 
www.ystad.se/forumystad 
 

 
Högskoleprovet 
 

Du kan skriva högskoleprovet två gånger om året. Sista anmälningsdag är  
15 februari respektive 15 september. Det kostar 350 sek. Det är alltid ditt bästa 
resultat som räknas och proven är giltiga i fem år.  
 

 
Högskolans ansökningstider 
 

För studier med start höstterminen, är sista ansökningsdag 15 april. För studier 
med start vårterminen, söker du senast den 15 oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
ICE  

Om du hittas akut sjuk eller skadad, kan ett telefonnummer med 
bokstavskombination ICE i din mobils telefonbok få avgörande betydelse för att 
du ska klara dig. 

 
Lägg in numret till närmast anhörig i mobiltelefonen under rubriken ICE 
 (In Case of Emergency). 

 
Du kan lägga in flera "anhöriga", genom att ange ICE 1, ICE 2 osv. Använd 
utlandsprefix, +46, så att det även fungerar när du är utomlands. Det är också 
viktigt att du informerar den eller de personer som lagts in som kontaktpersoner. 
 

Individuell studieplan 
Alla som söker och blir antagna vid Forum Ystad får automatiskt en individuell 
studieplan.  
 

Inloggningsuppgifter till datorer 
För att kunna använda Forum Ystads datorer, behöver du ett personligt konto 
med användarnamn och lösenord. Du, som är studerande vid Forum Ystad, får 
dina inloggningsuppgifter via receptionen. För varje termin måste du kvittera ut 
ett nytt användarnamn och lösenord. 
 

Internet 
Får användas endast i utbildningssyfte och inte användas i brottsligt syfte eller 
på annat sätt som kan uppfattas som stötande, kränkande, diskriminerande eller 
liknande. Missbruk av Internetanvändandet leder omedelbart till att du förlorar 
rätten att disponera datorerna. 
 
Det är inte tillåtet att spela, chatta eller ladda ner program eller dylikt. 
Rasistiska, pornografiska samt vålds- och drogrelaterade sidor är förbjudna. 
Följs inte detta stängs Internet ner för berörd användare. 

Intyg 
 Om du behöver studie- eller kursintyg kan du vända dig till receptionen. 
 

K 
Karriärvägledning 

Studie- och yrkesvägledare fattar inga beslut åt dig. Målsättningen med 
karriärvägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag för ditt val- en ökad 
självinsikt och ökade kunskaper om vilka olika alternativ som finns och vad de 
olika alternativen kan innebära för dig. 

  
Vi erbjuder en oberoende och opartisk karriärvägledning och vi utgår 
givetvis från dina behov, mål och personliga förutsättningar. 

 
Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att hjälpa dig att hantera och 
diskutera frågor kring utbildning och yrkesval. Ett av en studie- och 
yrkesvägledarens viktigaste verktyg i sitt arbete är vägledningssamtalet. Under 



ett vägledningssamtal diskuterar vi kring områdena utbildning och/eller 
arbetsliv, i relation till din situation och dina förutsättningar.   
 
Vägledningssamtalet är ett strukturerat samtal som kan leda fram till en 
handlingsplan som du själv beslutar dig för. Du äger din egen handlingsplan 
och den är ett levande dokument som kan behöva revideras i efterhand av olika 
anledningar. 

 
Inför ditt samtal hos oss är det bra om du förbereder dig genom att tänka 
igenom följande: 

 
• Vilka erfarenheter och kunskaper har jag? 
• Är mina kunskaper ringrostiga och behöver friskas upp? 
• Vilket mål har jag för mina studier? 
• Vilken motivation har jag för studier? 
• Hur lång tid tänker eller vill jag studera? 
• Hur förändras min vardag när jag studerar? 
• I vilken omfattning ska jag studera? 
• Hur finansierar jag mina studier? 

 
När du ska besöka studie- och yrkesvägledaren ska du ha med dig dina 
betygshandlingar.  
 

Kompletteringsbetyg 
Senaste datum för betygskomplettering för ansökan till högskola med start 
hösten är 15 juni respektive 1 december. Ditt betyg ska vara VHS tillhanda 
senast nämnda datum. Forum Ystad registerar och skickar samtliga betyg direkt 
till VHS. 
 
Skall du söka till högskolan på våren måste du själv i god tid meddela respektive 
lärare att du behöver betygen tidigare. 
 

Kopiering 
Studerande får kopiera via reprocentralen eller tillsammans med sin 
lärare/handledare använda kopieringsapparaten utanför personalrummet. Privat 
kopiering sker i receptionen till ett pris av 1 krona per kopia. 

 
Krishantering 

Vid krishantering finns fasta rutiner och policydokument att följa. Kontakta 
skolledningen. 

 
Kränkande särbehandling 
 

Forum Ystad arbetar aktivt för demokrati och människors lika värde och 
tolererar inte kränkande särbehandling. 

 
 

 
 
 



 

L 
Larm 

Forum Ystad har larm som är kopplat till säkerhetsföretaget G4S. 
 
Ledighet 

Behöver du vara ledig från undervisningen måste du meddela din lärare. Om du 
uppbär studiemedel måste du tänka på CSNs regler. 

 
Lektionstider 

Respektera lektionstider. Kom i tid! Om du råkar komma sent, se till att du 
infinner dig i salen utan att störa undervisningen. 

Lärcentrum 
Innebär att delar av lokalerna är tillgängliga för bl.a. distansstuderande på olika  
nivåer. Forum Ystad erbjuder också viss administrativ hjälp och 
karriärvägledning. 
 

Läs- och skrivstöd  
Du kan få hjälp om du har svårt att läsa, svårt att förstå vad du läser eller svårt 
att stava. Du kan kombinera läs - och skrivinlärning med andra ämnen under 
tiden du studerar här. 

 
Det finns speciella inlärningsprogram på datorerna och dessa är viktiga 
hjälpmedel i undervisningen. Dyslektiker kan också erbjudas hemlån av datorer 
med anpassade program och andra hjälpmedel som underlättar studierna. 

 
 

M 
Mat och dryck 

Äter och dricker gör du vid Torget eller på uteplatsens trädäck. För hygien och 
allas trevnad får mat och dryck inte förtäras i klassrum, vid Vägledartorget eller 
i datasalar. 

  
Meritvärdering 

Du som har slutbetyg kan räkna ut ditt meritvärde på tex www.snittbetyg.se 
 
 
Mobiltelefoner 

Under lektionstid skall din mobil vara ljudlös eller avstängd.  
 

N 
Nationellt prov 

Anordnas enligt Skolverkets anvisningar. Regler som gäller vid de nationella 
proven meddelas av respektive lärare. 
 
Nationella prov genomförs i engelska, matematik samt svenska och svenska som 
andraspråk.  
 



Nycklar och nyckelbrickor 
Kan du kvittera ut i receptionen. 

 
 
 

O 
 

P 
Papper 
 Papper till skrivare köper du i receptionen. 
 
Parkering 

För motorfordon gäller fri parkering på parkeringsplatsen väster om Forum 
Ystad. Parkering får inte ske på trottoarer. (Som trottoar räknas ytan innanför 
vattenrännorna.) Parkeringsböter utfärdas. 
 
Cyklar parkeras i cykelställen utanför huvudentrén. 

Pentry 
Här kan du värma medhavd mat och koka kaffe eller te. Du som använder 
pentryt är ansvarig för diskning och undanplockning efter dig. Porslin och 
bestick måste du själv ha med dig. 

Postfack 
Samtliga anställda vid Forum Ystad har varsitt postfack där du kan lämna 
meddelande med mera. De röda postfacken hittar du vid Vägledartorget. 

 
Prövning 

Prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs efter anvisning av en 
lärare, som informerar om vad som ingår i prövningen, anvisar böcker och ger 
studietips. Du får själv skaffa böckerna. Det kostar 500 kr om du vill göra 
prövning i ett ämne som du redan har ett godkänt betyg i.  
 
Prövningsavgift betalas inte tillbaka. 

 

R 
Reception 
 

Receptionen är bemannad måndag-torsdag 8.00-16.00 
samt fredag 8.00-15.30. 
 
Här kan du köpa anteckningsböcker, få intyg, inloggningsuppgifter och mycket 
mera.  

 
Rökning 

Är tillåten endast på södersidan av Forum Ystads lokaler eller på trädäcket vid 
utemöblerna utom där skylten ”Rökning förbjuden” finns. Obs! Använd 
askkopparna! Visa hänsyn och tänk på de som är allergiska. 
 
 



 
 
 

S 
Sjukanmälan 
 

Du skall alltid ringa Forum Ystad, 0411-57 76 35 för att anmäla sjukdom. Men 
du kan även göra din frånvaroanmälan direkt via vår hemsida. 
 
Om du har studiemedel måste du dessutom anmäla sjukdom till 
Försäkringskassan.  
 
Om du har studiemedel och är sjuk i mer än sju dagar, måste du styrka din 
sjukdom med läkarintyg.  
 
Vård av barn måste alltid anmälas till CSN och Försäkringskassan. 

 
Studie- och yrkesvägledarna  

Studievägledaren hjälper dig med din studieplanering både på kort och på lång 
sikt. Det kan handla om: 

• kartläggning av tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper och 
meriter  

• individuell planering av dina studier utifrån dina behov och förutsättningar  
• olika alternativ och utbildningsvägar  
• behörighetskrav till all utbildning, ansökningstider  
• studieekonomiska frågor  
• informationssökning  
• förmedling av olika utbildningar 
• CV och personliga brev. 

Slutbetyg 
Du som studerar vid Forum Ystad och ska ha ett slutbetyg/gymnasieexamen 
måste upprätta en sådan planering tillsammans med någon av studie- och 
yrkesvägledarna.  

 
Du måste själv meddela studie- och yrkesvägledare i god tid när du önskar 
ta ut ditt slutbetyg/gymnasieexamen.  
 

Samlat betygsdokument 
 Heter numera Utdrag ur betygskatalogen. 
 

Skickas till alla som studerar vid Forum Ystad vid varje terminsslut. Om du vill 
hämta ditt utdrag tidigare måste du meddela skolassistenten. 

 
 
Studiestödspoäng 



Varje studievecka omfattar 20 studiestödspoäng och varje termin omfattar ett 
visst antal veckor. Exempelvis omfattar höstterminen 18 veckor som ger 360 
studiestödspoäng vilket motsvarar heltidsstudier.  
 
 

 
Studieförsäkran 

Du får en studieförsäkran från CSN när ditt beslut är klart. Den ska du skriva 
under och skicka tillbaka till CSN. Därefter tar det ca 4-5 bankdagar innan dina 
pengar betalas ut efter att CSN mottagit din studieförsäkran. Du kan även göra 
din studieförsäkran via webben. 

  
Studiemedel 

Omfattar både bidragsdel och lånedel. Du kan studera på 50%, 75% eller 100 % 
och du väljer själv om du vill ha lån och bidrag eller enbart bidrag. 

 
Särskild behörighet 

Innebär att du måste har särskilda förkunskaper i vissa ämnen för att söka till en 
utbildning. Kontrollera alltid behörigheten eftersom den kan variera och ändras 
över tid. 

 
Studieprestation 

CSN har krav att du måste klara ett visst antal poäng under din studietid.  
CSN nekar dig studiestöd om du inte har tillräckligt många godkända poäng.För 
fortsatt studiestöd krävs att du måste ta igen de poäng du släpar efter. 

 
Sfi 

Svenska för invandrare. För att få studera sfi vid Forum Ystad  måste man vara 
folkbokförd i Ystads, Tomelilla eller Simrishamns kommun. 

 

T 
Telefoner 

Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. 
 
Tilläggskomplettering 
 

Gör du om du läser in nya kurser och får betyg i kurser som du inte har i ditt 
slutbetyg. De räknas med om de höjer ditt meritvärde eller om de behövs för 
särskild behörighet. 
 

Tyst studierum 
Rum 129 är inrett med fyra platser och är ett tyst studierum. Du hittar det vid 
utegården, bredvid Vägledartorget.  

 
 

U 
Utbyteskomplettering 

Innebär att du läser in nya kurser som ersätter äldre kurser som ingår i ditt 
slutbetyg. 



  

V och Y 
Validering 

Validering är värdering av kunskaper och färdigheter som den vuxne skaffat sig 
genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Validering är till för den som har 
kunskaper inom ett område, men som saknar dokumentation av kompetensen. 

 
Vidimera 

Annat ord för bevittna eller intyga. Vanligtvis två personer skriver sin signatur 
och telefonnummer på dina betygskopior. Därmed intygar han eller hon att dina 
originalbetyg stämmer överens med kopian. 

 
 
Verksamheter i huset 
 
  Forum Ystad är ett lärcenter och erbjuder följande verksamheter: 

• Gymnasial vuxenutbildning 
• Grundläggande vuxenutbildning 
• Yrkesvux gymnasial nivå 
• Vuxlärling gymnasial nivå 
• Svenska för invandrare (Sfi) 
• Utbildning för vuxna med utvecklingsstörning 
• Uppdragsutbildning 
• Orienteringskurser vid behov och efterfrågan 

 
 
Vägledartorget 

Vid Vägledartorget har du tillgång till datorer för informationssökning. Här 
finns dessutom ett stort utbud av kataloger och annat utbildningsmaterial.  

 
Värdesaker 

Det finns boxar att hyra mot en depositionsavgift på 50 kronor. Kontakta 
receptionen. 
 
 

Yrkesvux 
Yrkesvux riktar sig till dig som är 20 år och äldre eller har avslutat ett nationellt 
program. Läs mer på vår hemsida. 

 
 
Ytterkläder 

Får inte förekomma i lektionssalar. För studerande finns särskilt kapprum i 
anslutning till Torget. Låsbara galgar finns bl.a. till höger om den södra 
ingången. 
 

Å 
 
Återbetalning av studiemedel 



Om du minskar din studieomfattning måste du omgående meddela detta till 
CSN. Exempel: du har sökt kurser som motsvarar heltid och avbryter en eller 
flera kurser, då ska du snarast meddela CSN för att undvika felaktig utbetalning 
och ersättning.  
 
Forum Ystad rapporterar samtliga studerandes studiestödspoäng till CSN 
kontinuerligt.  

 

Ö 
 
Översätt betyg 
 

Du som har utbildning motsvarande gymnasial- eller universitetsstudier från 
annat land kan få dessa översatta och värderade om du behöver dem för vidare 
studier eller arbete i Sverige. Du måste alltid komplettera tidigare utbildning 
med Svenska B/Svenska som andra språk B/Svenska 2, Matematik A/Matematik 
1 a, b eller c och Engelska A/Engelska 5. 
 
Översättning måste göras av auktoriserad översättare. Undantag för nordiska, 
engelska, franska, tyska och spanska betyg. 
 
Värdering av dina gymnasiala betyg görs hos VHS, verket för högskoleservice 
och värdering av dina universitetsstudier görs av HSV, högskoleverket. 
Information och blanketter finns på respektive hemsida. 
 
www.vhs.se 
www.hsv.se 
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