
 

    Faktablad 

En tjänstegaranti i Nyköpings kommun beskriver vad du som medborgare  
kan förvänta dig av en viss kommunal tjänst, service eller verksamhet. 
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Tjänstegaranti 
 

Vuxenutbildning 

Samtliga utbildningar och kurser bedrivs av kompetenta lärare med förmåga att 
anpassa undervisningen efter de studerandes behov. I lärprocesser utvecklas de 
studerande genom aktivt stöd och uppmuntran till ökad självinsikt, stärkt 
självförtroende som leder till ett kunskapssökande förhållningssätt och lust att lära.  

Tjänstegarantin inom Campus Nyköping omfattar: Svenska för invandrare (SFI), 
Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning och Särskild utbildning 
för vuxna (särvux).  
 

För studerande inom vuxenutbildningen  

Som studerande inom vuxenutbildningen på Campus Nyköping är du garanterad en 
individuell studieplan som tydligt visar de utbildningsinsatser som du som studerande 
har tagit fram i dialog med dina lärare eller studie- och yrkesvägledare till stöd för att 
du ska uppnå dina satta mål. 
 

Vårt ansvar  

Alla delar av vuxenutbildningen inom Campus Nyköping ska årligen till nämnden 
redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla det löftet:  

• Redovisning av hur många studerande som använder de stödfunktioner som 
Campus Nyköping erbjuder. Utvärderingar av hur stödfunktionerna fungerar 
och eventuellt kan utvecklas. 

• Redovisning från varje del av vuxenutbildningen för hur många icke-godkända 
betyg per kurs som delats ut och analys till stöd för fortsatt utveckling. 
 

Ditt ansvar  

Ditt ansvar som studerande är att närvara och aktivt delta i undervisningen. 
 

Vad tycker du  

Vänd dig i första hand till din lärare i kursen eller ämnet med dina frågor och 
synpunkter. Du kan även vända dig till rektor eller kommunens hemsida 
www.nykoping.se under rubriken Synpunkten. 

Det är viktigt att vi får veta vad du tycker om tjänstegarantin. Bra kan kanske bli ännu 
bättre. Lämna din synpunkt – beröm, förslag eller klagomål via formuläret på vår 
hemsida www.nykoping.se eller ring 0155-24 80 00.  

Tjänstegarantier följs upp i Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden. 
Resultatet presenteras i Utbildnings- arbetsmarknad och integrationsnämndens 
årsredovisning och i kommunens årsredovisning. 


