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1. Gå till https://komvux.stockholm.se/ och klicka på ”Ansök 

här”: 

 

  

https://komvux.stockholm.se/
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2. Logga in med ditt BankID (3-steg): 
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3. Klicka på ”Lägg till” och välj mellan följande: 

 Enstaka kurser: om du bara vill läsa en eller två kurser. Vi har 

många olika enstaka kurser. 

 Kurspaket: om du vill läsa mot en hel yrkesutbildning där 

flera kurser ingår i paketet (undersköterska, 

barnskötare/elevassistent, hälsocoach/PT). 

I denna guide kommer vi använda kurspaket som exempel.  
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4. Här söker du fram kursutbudet: 
 Klicka på ”Skolor” och välj KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB 

 Klicka på ”Kategori” och välj Barn och fritid eller Vård och omsorg (Hälsocoach 

finns under Barn och fritid) 

 Klicka på ”Kursstart” och välj den månad som du vill börja studera. 

 Leta dig sedan fram till rätt kurspaket. Kolla så att studieformen (distans eller 

klassrum), skolan  

(Medborgarplatsen eller Fridhemsplan) och startmånad stämmer med dina 

önskemål.  
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5. När du funnit ditt kurspaket klickar du på ”Välj": 
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6. Klicka sedan på shoppingvagnen:  
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7. Klicka sedan på ”Fortsätt”. 
 Obs! Ibland syns inte ”Fortsätt” när man klickar på shoppingvagnen. Då kan 

du ladda om sidan genom att dra ner på skärmen. 
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8. Klicka på ”Välj syfte”. Välj utifrån alternativen som 

presenteras i rullgardinsmenyn. När du valt klickar du på 

”Fortsätt”.  
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9. Fyll i dina kontaktuppgifter eller kolla att tidigare uppgifter 

stämmer. 

 Uppgifter som e-post och mobilnummer är viktiga. 
 Om du har någon funktionsvariation eller liknande så kan du bocka för 

den lilla rutan efter ”Stöd och extra anpassningar”.  

När du är klar, klicka på ”Spara & fortsätt” längst ner på sidan. 

 

  

Helga.helg85@gmail.com 
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10. Fyll i din arbetssituation eller kolla så att tidigare 

uppgifter stämmer. Sedan klicka på ”Spara & fortsätt” när du 

är klar. 
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11. Fyll i din tidigare utbildning eller kolla så tidigare uppgifter 

stämmer. När du är färdig så klickar du på ”Spara & fortsätt” 

längst ner på sidan. 
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12. Här väljer du syfte med studierna igen (som vid steg 8). 

Klicka på ”Spara & fortsätt” när du är klar. 
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13. Klicka på ”Visa mer info” för att dubbelkolla så att 

studieform, skola och startmånad stämmer med dina 

önskemål. Klicka sedan på ”Skicka ansökan”.  

 

 

Nu är din ansökan inskickad.  

Läs den avslutande informationen från din hemkommun. Du får 

också en bekräftelse på mail från Komvux Stockholm. 

Lycka till! 

/ KUI Fridhemsplan 


