
Välkomstbrev 

till våra nya elever! 

 

Ta gärna hjälp av någon som kan hjälpa dig komma igång! 
 

Varmt välkommen till Astar i Västerås 
”Där talanger blir stjärnor” 

 

Här finns vi på Kopparbergsvägen 25. Vår Portkod är 1307 sitter på 

pelaren framför ingången. 

 

 

 
 

 
”A star” betyder ”en stjärna” och syftar till vår verksamhets ambition att hitta, och utveckla 

stjärnan inom varje individ. Vi vill ge alla människor, oavsett bakgrund möjlighet att hitta 

sin talang, utveckla den och bli sin egen stjärna.  

 

Därför vilar vår verksamhet på tre övergripande principer: 

 

1. Ett individanpassat lärande  

Vi har hög tilltro till dig som individ och för dina förmågor. Vi vill hjälpa dig att utveckla 

stjärnan inom dig.  
 

2. Värdeskapande relationer  

Vi utövar branschens bästa värdskap mot varandra, mot vår omvärld, men framförallt mot 

våra blivande stjärnor – dig som elev eller deltagare.  

 

3. Google for Education – Vårt digitala verktyg 

För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi Google for Education, som du kan 

använda via datorn eller genom appar i telefon eller surfplatta. Här får du tillgång till dina 

kurser/moduler och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och 

övningar. Till detta har du naturligtvis också läroböcker och annat utbildningsmaterial. 

Inloggningsuppgifter får du av din lärare vid kursstart. 
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Om oss på Astar Västerås. 
Adress 

Kopparbergsvägen 25, 722 13 Västerås 

 

Våra Öppettider 

Våra lokaler är för närvarande stängda för besökande. 

ENDAST FÖRBOKADE TIDER MED LÄRARE ELLER RECEPTION 

 

Kontaktuppgifter Receptionen 
Endast tidsbokning på receptionen 

Via mail  

Astarvst.Administration@astar.se 

Telefon 076-721 74 16 

 

Telefontid:  

Måndag 9-12 

Tisdag 13-16 

Onsdag 9-12 

Torsdag 13-16  

 

 

Våra administratörer 
 
Vård och omsorg, Barn och fritid, Samhällskunskap, Religion eller Historia 
Kontakta Anki Eriksson  
Mail: anki.eriksson@astar.se  
Telefon: 073-632 73 36   
 
Matematik, Naturkunskap, Kemi, Engelska, Fysik eller Biologi 
Kontakta Carola Lindberg 
Mail: carola.lindberg@astar.se 
Telefon: 073-637 41 71 
 
SFI, Svenska och Svenska som andra språk 
Kontakta Laila Karimi 
Mail: Laila.Karimi@astar.se 
Telefon: 076-721 74 16 
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Kontaktuppgifter Lärare 
 

Namn  Funktion   E-post 
Rose-Marie Sivard Lär SVA Grund               rosemasiv1@edu.astar.se  

Magdalena Misiurkiewicz   Lär SVA 2, 3           magdalmis1@edu.astar.se 

Åsa Berends  Lär SVE, SVA WEBB  asaber1@edu.astar.se 

Daniel Remåker  Lär Hi, Re, Sam   danielrem1@edu.astar.se 

Jana-Gayane Davtian Lär ENG Grund   janadav2@edu.astar.se 

Elizabeth LIZ Johnson Lär ENG 5, 6, 7   elizabjoh1@edu.astar.se  

Urban Abrahamsson Lär Matematik                                        urbanabr1@edu.astar.se  

Erland Gadde  Lär MAT grund C, D, MAT WEBB  erlandgad1@edu.astar.se  

Cecilia Eriksson  Lär Fys, Kem, Natur, Biologi, MAT grund A,B cecilieri2@edu.astar.se 

 
Utbildningstid och studieplan 
Din utbildningstid varierar beroende på din individuella studieplan.   
Du som elev meddelar önskade förändringar till läraren. 

Grundkurserna planeras på 100% studietakt. 

Gymnasiekurserna planeras på 50% studietakt. 

 

Ledighet och sjukanmälan 
Kortare ledighet (3 dagar) beviljas av läraren för kursen du går. Längre ledighet beviljas 

av utbildningsansvarig (VUC) 

Frånvaro p.g.a. sjukdom, vård av barn eller vård av anhörig. Du kontaktar läraren som 

registrerar sjukfrånvaro/VAB/anhörigvård. Läkarintyg krävs från dag 8. 

 

Ogiltig frånvaro 

Du som elev ansvarar för att meddela oss frånvaro. 

Om du är frånvarande utan att meddela oss riskerar du att dina kurser avbryts. Infinner 

du dig inte på första lektionstillfället anses kursen som ej påbörjad. 
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Avbrott 

Om du vill avbryta din utbildning eller en enstaka kurs ska du meddela din lärare samt 

CSN (om du har studiebidrag/lån). Skolan kommer att registrera avbrott och informera 

hemkommun/arbetsförmedlingen samt eventuellt CSN. Avbrott kan påverka 

studieplanen, studiemedel samt framtida behörighet att studera.  

Har du påbörjat din utbildning och sedan inte infinner dig eller hör av dig kommer din kurs 

att avbrytas inom 3 veckor. Det är ditt ansvar som elev att uppgifterna du får blir gjorda 

och inlämnade i tid. 

Enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning 

”7 kap. 1 § Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den 

under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, 

ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen.” 

CSN 

Du kan söka studiefinansiering via CSN. Studiemedlet består av en bidragsdel och en 

lånedel. Därtill går det att ansöka om speciella tillägg för exempelvis studerande med 

barn. Du måste själv ansöka om bidrag och/eller lån via CSNs hemsida alternativt genom 

att skicka in ifyllda ansökningsblanketter till CSN. På CSN-hemsidan hittar du mer 

information.  

För dig som ska söka CSN, följ nedanstående länkar. 

Länk till CSN information om studiemedel – bidrag och lån på VUX. 

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html  
  
Studiemedelsansökan steg-för-steg 

https://youtu.be/CPrE4Z24JqM 
  
Studiemedel - så funkar det 

https://www.youtube.com/watch?v=uNEezze__A4&feature=youtu.be 
 

Vid frågor kontakta receptionen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html
https://youtu.be/CPrE4Z24JqM
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Böcker 

Litteraturlista 20/21 

Elev kontaktar astarvst.administration@astar.se för köp av litteratur och bokar upp ett digitalt eller 

fysiskt möte och får hjälp med betalning. Betalning sker med Swish. 

 

Matematik 

Matematik Grund (A, B, C och D)  

 
CordaNova delkurs1 och 2, Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 63 kr  
av Ragnar Danielsson , Gert Danielsson , Bengt Löfstrand m.fl. 

Board Book, 2018, Svenska, ISBN 9789151102047 

 

CordaNova delkurs 3 Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 63 kr 

av Ragnar Danielsson , Gert Gabrielsson , Bengt Löfstrand 

Board Book, 2018, Svenska, ISBN 9789151102054 

 

CordaNova delkurs 4 Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 63 kr 

av Ragnar Danielsson , Gert Gabrielsson , Bengt Löfstrand 

Häftad, 2018, Svenska, ISBN 9789151102061 

 
Det finns även extra övningsböcker till serien. Dessa finns inte digitalt 

 
CordaNova delkurs 1, övningshäfte 

av Ragnar Danielsson , Gert Gabrielsson , Bengt Löfstrand m.fl. 

Häftad, 2017, Svenska, ISBN 9789140696182 

 

CordaNova delkurs 2, övningshäfte 

av Ragnar Danielsson , Gert Gabrielsson , Bengt Löfstrand m.fl. 

Häftad, 2017, Svenska, ISBN 9789140696199 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:astarvst.administration@astar.se
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https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGert%20Gabrielsson
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Matematik 1a: Exponent 1a, ISBN 9789140674203. Digital bok, skolan ordnar licens. 
Elev betalar 142 kr  
 

Matematik 1b: Exponent 1b, ISBN 9789151101682. Digital bok, skolan ordnar licens. 

Elev betalar 105 kr  

 

Matematik 1c: Exponent 1c, ISBN 9789151101699. Digital bok, skolan ordnar licens. 

Elev betalar 105 kr  

 

Matematik 2a: Exponent 2a, ISBN 9789140674265. Digital bok, skolan ordnar licens. 

Elev betalar 105 kr  

 

Matematik 2b: Exponent 2b, ISBN 9789140697301. Digital bok, skolan ordnar licens. 

Elev betalar 105 kr  

 

Matematik 2c: Exponent 2c, ISBN 9789140697318. Digital bok, skolan ordnar licens. 

Elev betalar 105 kr  

 

Matematik 3b: Exponent 3b, ISBN 9789140677426. Digital bok, skolan ordnar licens. 

Elev betalar 105 kr  

 

Matematik 3c: Exponent 3c, ISBN 9789151101217. Digital bok, skolan ordnar licens. 

Elev betalar 105 kr  

 

Matematik 4: Exponent 4, ISBN 9789140677440. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev 

betalar 105 kr  

 

Matematik 5: Exponent 5, ISBN 9789140677457. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev 

betalar 105 kr 

 
Fysik 

Fysik 1a: Impuls 1. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 159 kr. 

 
Fysik 1b1: Impuls 1. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 159 kr. 

 
Fysik 1b2: Impuls 1. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 159 kr. 

 
Fysik 2: Impuls 2. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 159 kr. 
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Kemi 
Kemi 1: Syntes Kemi 1 ISBN: 9789151100807 - Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 159 kr 

 
Kemi 2: Syntes Kemi 2 ISBN: 9789151100814 - Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 159 kr 

 
Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1: Synpunkt 1a1. Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 102 kr. 

 
Naturkunskap 1a2 och 1b: Synpunkt 1b. Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 116 kr. 

 
Naturkunskap 2: Synpunkt 2. Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 128 kr. 

 

 

Historia 

Historia 1: Möt Historien (gleerups) Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 124 kr. 

 
Historia 2 och 3: Perspektiv på historien 2-3 (digital, gleerups) 

 

Engelska 

Grundengelska A: New levels 1 Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 52 kr. 

Grundengelska B: New levels 2 Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 52 kr. 

Grundengelska C: New levels 3 Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 52 kr. 

Grundengelska D: New levels 4 Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 52 kr. 

 
Engelska 5: Viewpoints 1. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 124 kr. 

Engelska 6: Viewpoints 2. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 124 kr. 

Engelska 7: Viewpoints 3. Digital bok, skolan ordnar licens. Elev betalar 124 kr. 

 

Samhällskunskap 

Samsam01a1 - Arena 50 p, 104 kr 
Samsam01a2 - Kompass till samhällskunskap 100, 133 kr 
Samsam01b - Kompass till samhällskunskap 100, 133 kr 
Samsam02 - Arena 123, 164 kr 
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Svenska 

Svenska 1: Insikter i svenska 1 (gleerups). Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 124 kr 

 
Svenska 2 och 3: Insikter i svenska 2-3 (gleerups). Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 124 kr 

 
Svenska som andra språk GRUND 

GRNSVA delkurs 1 och 2: Nå målen (gleerups). Bok finns att låna av skolan 

GRNSVA delkurs 3 och 4: Nå målen (gleerups). Bok finns att låna av skolan 

 

Svenska som andra språk 

SVA 1: Insikter i Svenska 1 (gleerups). Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 124 kr 

 
SVA 2 & 3: Insikter i Svenska 2-3 (gleerups). Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 124 kr 

 
Religion  

En människa, tusen världar (gleerups). Digital bok, skolan ordnar licens.  

Elev betalar 124 kr 

 

Studiemiljö 

För att få en bättre studiemiljö så tänk på att inte störa pågående undervisning. 

Eventuella frågor till läraren eller ärenden i undervisningssal tas efter avslutad lektion. 

Visa hänsyn i allmänna utrymmen.  

 

Bedömning 
På Astar arbetar vi med formativ bedömning. Det innebär att bedömningen utgör en 

grund för att hjälpa dig vidare i din kunskapsutveckling utifrån den lägesbeskrivning och 

de styrkor och svagheter som framkommit. Vår kunskapsmatris och kunskapsprofil visar 

dig på ett tydligt sätt med vilket kvalitet som du skall visa ditt kunnande vid de olika 

bedömningsnivåerna (kunskapskrav). Bedömning sker utifrån utbildningens 

kunskapskrav. Detta innebär att både dina teoretiska och praktiska kunskaper och 

förmågor kommer att bedömas.  

Betyg 

Efter avslutad kurs kan du själv beställa utdrag ur betygskatalogen/samlat 
betygsdokument. Detta gör du själv genom att logga in med ditt studerandekonto i Alvis. 
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Fusk 
Astar, så som hela skolväsendet ser allvarligt på alla former av fusk. Regler som gäller 
för hantering av fusk, plagiat samt den lagstiftning som reglerar upphovsrätten. 

 

Med fusk menas: 

• Att påstå sig ha en kunskap som man inte har. 

• Att låta någon annan göra jobbet 

• Att använda otillåtna hjälpmedel, till exempel fusklappar, mobiler, mp3. 

• Att kopiera andras arbeten (från andra studerande, böcker, Internet). 

• Att skicka någon annan att skriva prov. 

Åtgärder när fusk upptäcks 

• Den studerande får lämna salen 

• Dokumentation av fusk görs av läraren. Kontroll görs om möjligt om det är 
första gången den studerande fuskat. 

Första gången en studerande fuskat: 

• Läraren tar upp det misstänkta fusket med den studerande. 

• Betyg på uppgiften är F när fusk förekommit. 

• Den studerande får redovisa på alternativt sätt, till exempel muntligt, för att 
visa kunskaperna och betygs sätts därefter. 

Andra gången en studerande fuskat: 

• Läraren kontaktar sin skolledning. 

• Betyg på uppgiften är F när fusk förekommit. 

• Rektor varnar den studerande i samtal och i form av skriftlig varning om att 
undervisning i kursen kan komma att upphöra. 
 

 Om ytterligare fusk ändå förekommer överlämnar rektor ett brev om ett avslut på 
kursen. 

 
 

Har du frågor eller funderingar så kontakta din lärare, arbetslagsledaren eller 
administratör. 
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Lika behandlingsplan 

Vårt arbete med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling, återspeglas i en plan. Vår likabehandlingsplan sitter alltid på vår 

fysiska anslagstavla. 

 

Studerandeenkät 

För att vi ska kunna förbättra din utbildning behöver vi veta vad du tycker om den. Därför 

genomför vi regelbundet enkätundersökningar, en i april/maj och en i oktober/november. 

Enkäten kan genomföras antingen i skolans lokaler eller vid egen dator hemma. 

Återkoppling på resultatet kommer att diskuteras i deltagarrådet samt kommuniceras 

skriftligt.   

Vi förväntar oss att du bidrar med dina åsikter och de 10-15 minuter som det tar att 

genomföra enkäten. Tack på förhand – din åsikt är helt avgörande för oss!  

 
Brandsäkerhet 

På samtliga våningar finns det brandsläckare och utrymningsskyltar, lägg märke till var 

dessa finns och vilken din närmaste utväg är. Vid brandlarm -Uppsamlingsplats vid 

utrymning för Astar är utanför Växhuset, Viktor Larssons  

 

 

 

Sandra Thelin eller Felicia Eriksson mail: 

sandra.thelin@astar.se 

felicia.eriksson@astar.se  

Om du har funderingar eller frågor om 

brandskyddet i lokalen. 
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GDPR och dataskyddslagen 
Vi respekterar personuppgifter och efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning. När du 

deltar i vår verksamhet innebär det också att vi behandlar dina personuppgifter till en 

mängd olika ändamål. Syftet med vår personuppgiftsbehandling är för att vi ska kunna 

säkerställa att du får efterfrågad utbildning eller insats av oss. Dina personuppgifter 

behövs bland annat för att vi ska kunna registrera i våra elevhanteringssystem och skapa 

konto i vår utbildningsplattform. Vi hanterar också dina personuppgifter gentemot 

myndigheter för att vi ska kunna efterleva de krav som ställs gentemot oss från 

myndigheterna.  

 

Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling på vår hemsida (astar.se) 

under rubriken dataskydd. Där hittar du tex aktuell information om vårt dataskyddsombud 

och dina rättigheter. Mer om personuppgiftsbehandling finns även på Datainspektionens 

hemsida.  

 

 

 

 

I och med att du studerar hos oss på Astar accepterar du att följa ovanstående 

rutiner. 

 

Välkommen till Astar!! 


