Manual
Ansöka kurs eller kurspaket via
webbansökan

Den här manualen beskriver hur man ansöker enstaka kurs och/eller kurspaket hos
vuxenutbildningen i Karlshamn via webbansökan
För att kunna logga in behöver du ha ett svenskt personnummer och
E-legitimation (BankID eller Mobilt BankID).

Webbansökan hittar du på webbadress:
https://open24.ist-asp.com/karlshamn
Vuxenutbildningen i Karlshamn

Ansökan till kurser eller kurspaket
För att starta webbansökan klickar du på knappen Ansök här för att komma till
inloggningssidan.

För att ansöka en kurs eller kurspaket loggar du in med BankID eller Mobilt BankID.

Du loggar in med den
E-legitimation/BankID
som passar dig bäst.

När du loggat in på webbansökan klickar du på Kursutbud för att komma till de sökbara
kurserna och kurspaketen.
Om du har fått ett
meddelande från
vuxenutbildningen klickar
du på kuvertet
Under Min Anökan hittar du all information
gällande din utbildning.

Under Information
hittar du frågor och
svar.

Klicka på Välj språk
för att byta språk på
webbansökan.

Vid ansökan av enstaka kurser väljer du fliken Enstaka kurser(1). Vill du söka bland
kurspaketen klickar du i fliken Kurspaket (2)
För att utöka sökfiltret klickar du på filterknappen (3).
Du kan även söka kurser via textfältet genom att skriva in kursnamnet på raden (4)
Denna sida visar endast utbudet , vill du göra en ansökan klickar du på knappen Gå till
kursval (5).
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När du klickat på knappen Kursval klickar du på Kurser eller Kurspaket.

Har du har valt att trycka på Kurser men
även vill lägga till ett kurspaket behöver
du klicka på Mitt kursval så att du
kommer tillbaka till översikten. Där
klickar du på kurspaket för att komma
till urvalen.

Klicka på Visa mer info om du vill veta mer om den enstaka kursen.

Samma gäller för kurspaketen.
Klicka på Visa mer info under kursinformationen om du vill veta mer om kurspaketet.

Kurser
Sök fram den kurs du vill ansöka till (1) och klicka på knappen Välj (2). Kursvalet hamnar i
rutan till höger, där kan man även ta bort den valda kursen genom att klicka på
papperskorgen (3). När du har valt färdigt klickar du på knappen Fortsätt (4).
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Kurspaket
Sök fram det kurspaket du vill ansöka till (1) och klicka på knappen Välj (2). Kurspaketet
hamnar i rutan till höger, där kan man även ta bort det valda kurspaketet genom att klicka på
papperskorgen (3). När du har valt färdigt klickar du på knappen Fortsätt (4).

1
3

4

2

I vissa fall kan det visas en röd triangel (1) som talar om att något mer behöver fyllas i. Följ
den röda intruktionen på kursen eller kurspaktet (2). Klicka på Välj startdatum (3) och sätt
ett önskat startdatum.
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Genom att klicka på knappen Ta bort (1) kan du ta bort den valda kursen eller kurspaketet.
Är du klar med ansökan klickar du på knappen Fortsätt (2).
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När du valt de kurser/kurspaket du vill ansöka om behöver du svara på frågor om
studiemedel och studietakt för att kunna gå vidare med din ansökan. Klicka på knappen
Fortsätt när du är klar.

Du behöver fylla i personuppgifter. Klicka på knappen Spara & fortsätt när du är klar.

Du behöver fylla uppgifter om din arbetssituation. Klicka på knappen Spara & fortsätt när
du är klar.

Du behöver fylla uppgifter om dina tidigare utbildningar och du kan även här ladda upp
betyg och/eller personligt brev. Klicka på knappen Spara & fortsätt när du är klar.

Beskriv syftet med studierna. Klicka på knappen Spara & fortsätt när du är klar.

Du behöver svara på frågor gällande din individuella studieplan. Klicka på knappen Spara
& fortsätt när du är klar.

Efter att fyllt i alla uppgifter kommer du till en översikt.
Klicka på pilen Visa mer info (1) och kontrollera dina kurser/kurspaket.
Klicka sedan på knappen Skicka ansökan (2) för att slutföra ansökan.
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Nu blir din ansökan grönmarkerad (1) och inskickad. Du kommer att få ett mail eller brev
skickat till dig med din ansökan.
Du kan följa din ansökan genom att klicka på Min ansökan (2) Översikt.
Här ser du status (3) på din ansökan.
Du kan även ta bort (4) eller komplettera (5) din ansökan.
När ansökan är gjord och du varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare får du besked
om din ansökan.
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Vid frågor kontakta:
Vuxenutbildningen i Karlshamn
vux@karlshamn.se
Utbildningsförvaltningen
Karlshamns kommun

