
Ansökan till kurser hos  
Vuxenutbildningen 

 

Såhär gör du! 
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Hitta vår hemsida- du kan till exempel googla vuxenutbildning Vårgårda 
 

Du kan gå direkt till e-tjänsten om du vill: https://eservice.vargarda.se/EXT1_35 
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Välj rätt länk 

https://eservice.vargarda.se/EXT1_35
https://eservice.vargarda.se/EXT1_35


Gå till vår e-tjänst: längst ner på sidan. 
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Klicka här! 



skapa ett konto 
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Klicka här! 



Skapa konto- fyll i dina uppgifter.  
Hitta på ett lösenord och KOM IHÅG DET! 
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Hitta på ett lösenord 
Bekräfta =  
skriv lösenordet en gång till 

Fyll bara i Coadress om du är 
inneboende hos någon. 



Logga in i e-tjänsten 
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Klicka här! 



 
 
 
 

Logga in i e-tjänsten  
användarnamn= personnummer 

lösenord= det du valde när du skapade kontot 
 

 
 

Ansök 
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Användarnamn     
= 
personnummer 

Lösenord= det du valde 
när du skapade kontot 



Startsidan 
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Här hittar du 
alla våra 
kurser 



Välj kurs-         i detta exempel väljs svenska som andra språk, nationell delkurs 2 
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Välj genom att 
klicka på rutan 
”välj” 

Vald kurs hamnar här 



När du valt kurs ska du klicka på ”gå vidare”. 
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Klicka här för att gå vidare 



Svara på frågorna  klicka sedan på ”nästa”  
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Alla frågor märkta med 
* måste besvaras! 

Klicka här när du svarat på frågorna. 



Kontrollera dina kontaktuppgifter klicka sedan på ”nästa” 
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Klicka här! 

Kontrollera dina kontaktuppgifter 



Bifoga- Om du läst på en annan skola tidigare behöver vi dina betyg. Du kan ladda upp dem 

eller skicka dem på posten. 

Om du läst hos oss finns dina betyg redan på skolan- du behöver inte skicka in 
dem igen. Klicka på ”nästa” 
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Klicka här! 

Bifoga- Skicka med dina 
betyg om du inte läst hos oss 
tidigare. 



Kontrollera din ansökan. Om du vill ändra något klicka på ”föregående” 

Allt ok! Klicka på ”Skicka” 
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1. Kontrollera så att du valt rätt kurs! 

Om du vill ändra något, 
tryck på föregående 

Allt ok! Klicka här  

3. Färdigt! Du får en kopia på 

ansökan till den e-postadress du 
angett. 

2. 


