


Ansökan till 
Vuxenutbildningen Ystad

Manual – steg för steg

Följ de röda markeringarna

För Ansökan till Vuxenutbildningen Ystad (alla kurser och utbildningar) via webbsidan krävs svenskt personnummer. 

Har du inte ett svenskt personnummer, kontakta studie- och yrkesvägledare för att göra ansökan



1. Starta webbläsaren och skriv www.ystad.se i adressfältet

http://www.ystad.se/


2. Klicka på ”Skola och förskola”  



3. Bläddra ner på sidan



4. Klicka på ”Vuxenutbildningen Ystad” 



5. Klicka på ”Ansökan”



6. Klicka på länken ”Ansökan till vuxenutbildning”



Nu har ett nytt 

fönster öppnats

7. Klicka på ”ANSÖK HÄR” 



8. Logga in på din sida med dina inloggningsuppgifter

- Personnummer

- Lösenord

- Klicka på LOGGA IN 

Saknar du ett användarkonto, se manual för Hur du skapar ett användarkonto 



9. Nu har du loggat in på din sida

Klicka på ”NY ANSÖKAN”  



10. För att söka enstaka kurser Klicka på ”Kurser”

Om du vill söka en längre utbildning Klicka på ”Kurspaket”

Om du vill söka en prövning Klicka på ”Prövning”



11. Här kan du göra olika urval för att lättare hitta kursen du söker



12. Klickar du på ”Skolor” får du upp två olika val, Hermods och Vuxenutbildningen Ystad

För utbildning på distans väljer du Hermods 

För platsförlagd utbildning väljer du Vuxenutbildningen Ystad



13. Bläddra ner på sidan och se om du 

hittar kursen du vill ansöka till Gå vidare till nästa sida om du inte hittar 

kursen du vill söka



14. När du har hittat kursen du ska ansöka till klicka på ”Välj” 

(I detta exempel väljer vi Svenska som andraspråk delkurs 1) 



15. Den valda kursen ligger nu längst upp till höger på sidan under ”Mitt kursval” 

Är du klar med din ansökan klickar du på ”Fortsätt” 

Ska du ansöka om fler kurser gör du detta innan du går vidare till nästa steg



16. I detta steget kommer en röd ruta upp som säger:
”Du har en eller flera utbildningar som kräver åtgärd”

Du måste ange ett önskat startdatum på din kurs (se nästa bild) 



17. Klicka på ”Välj startdatum”
Nu kan du välja vilket datum du önskar att starta din kurs/utbildning

Med hjälp av pilarna i kalendern kan du bläddra framåt eller bakåt i tiden (se röd pil)

BLÄDDRA FRAM I KALENDERN BLÄDDRA BAK I KALENDERN



18. Klicka på det datumet du önskar att starta 

(i detta exempel väljer vi önskat startdatum 2020-12-14)



19. När du har valt önskat startdatum klicka på ”FORTSÄTT”



20. Här fyller du i dina studieuppgifter 

Här väljer du om du ska ansöka om studiemedel för dina studier hos CSN

Här väljer du studietakt för dina studier 

För studier på 100% läser du 20 poäng / vecka. 

För studier på 75% läser du minst 15 poäng / vecka. 

För studier på 50% läser du minst 10 poäng / vecka. 

För studier på 25% läser du minst 5 poäng / vecka. 

25% studietakt är ej CSN berättigande.

När du är klar klickar du på ”FORTSÄTT”



21. Fyll i dina kontaktuppgifter 

och se så dina uppgifter stämmer 

När du är klar klickar du på 

”SPARA & FORTSÄTT”

OBS! 

Om du är i behov av särskilt stöd, 

exempelvis om du har 

läs- och skrivsvårigheter så ska du

kryssa i den rödmarkerade rutan



22. Fyll i uppgifterna om dina tidigare utbildningar

bläddra sedan ner på sidan. 

Under ”Ladda upp dokument” kan du ladda upp 

exempelvis betyg från tidigare studier.

När du är klar klickar du på 

”SPARA & FORTSÄTT”



23. Ange din arbetssituation

(I detta exempel är ansökan från SFI till 

grundläggande studier, därav arbetssituation studier)

När du är klar klickar du på 

”SPARA & FORTSÄTT”



24. Ange syftet med dina studier

När du är klar klickar du på 

”SPARA & FORTSÄTT”



25. Svara på frågorna. 

Du måste skriva i varje ruta  

Bläddra sedan ner på sidan



26. Svara på frågorna genom att klicka på JA eller NEJ

När beräknar du vara klart med studierna? Välj månad och ange årtal

När du är klar klickar du på 

”SPARA & FORTSÄTT”



27. Klicka på ”SKICKA ANSÖKAN”


