
Hållbar stad – öppen för världen

Hjälp med webbansökan i Alvis





Välj rätt länk.



Behöver du ett nytt lösenord så 
klickar du på ”Glömt lösenord?”Klicka här för att se när 

ansökningsperioden startar 
och annat viktigt.

Har du inte ett studerandekonto kan du skapa ett. 
Mer information finns längre ner i detta bildspel.



Begär nytt lösenord via e-post eller SMS.



När du har ett lösenord kan du logga in.
Skriv ditt personnummer (10 siffror)

Skriv ditt lösenord. 
Det kan se ut så här: ”Fisk1234”.
Alla bokstäver och siffror måste vara rätt!



Klicka på ”Skapa en ny ansökan”.



Detta är en sökruta. 
Den fungerar nästan som google, 
men du måste skriva orden rätt.

Sök…



Skriv exempelvis ”språkstöd” för att hitta utbildningar med språkstöd.



När du skrivit klart klickar du här.



Titta nedanför sökrutan så ser du detta.
Varje rad är en utbildning. 
Klicka på den du vill söka.
Det går bara att söka alternativ med grön färg.



När det står så här gör du ansökan via www.grvux.se istället. 
Klicka på länken vid pilen.



Läs detta noga!
”Förkunskap” är sådant du måste kunna – annars blir du inte antagen.



Läs detta noga!



Yrkesutbildningar består av olika kurser.
Här finns en lista på alla kurser du kan lära dig.
Du måste inte alltid läsa alla kurser.



1. Längst ner på sidan kan du se datum för 
kursstarter och mer viktig information.

2. För att välja en kurs klickar du på den här 
knappen.



Nu kan du antingen lägga till fler utbildningar (se bild 9).

Eller så rullar du högst upp på hemsidan och gör klart ansökan.



För att göra klart ansökan klickar du här.



Klicka på den vita rutan.

Steg 1



Välj det alternativ som passar dig bäst.





Klicka här.



Steg 2

Klicka här.



1. Välj alternativ ur listan till vänster.

2. Du måste kanske fylla i mer information om dina tidigare studier.

3. Klicka på ”Spara” när du är klar.



3. Klicka på ”spara”.

1. Klicka i rutan.

2. Skriv varför du vill söka utbildningen.

Steg 3



Klicka här.

Välj det alternativ som passar dig bäst. 
OBS! I vissa utbildningar går inte att ändra studietakt. 
Välj ”100%” om du inte vet.

Steg 4



Fyll i dina kontaktuppgifter.

Välj hur du vill bli kontaktad.

Har du inte flyttat och köpt eftersändning behöver du inte göra något här.

Steg 5

Steg 6

Steg 7



Klicka här.



Välj hur vuxenutbildningen får dina betyg. Glöm inte att ladda upp betygsdokumenten!

Om du behöver ladda upp bilagor kan du göra det här.
Det går även att göra efter att du skickat in ansökan.

Steg 8



1. Klicka på ”Välj fil”. 3. Klicka på ”Öppna”.

2. Välj ditt betygsdokument.



Du kan även ladda upp bilagor/betyg
efter att du gjort klart ansökan.
Tänk på att ladda upp dem i tid! 



Välj något av alternativen.
Ansökan om studiemedel gör du själv på www.csn.se.

Steg 9

När du är klar klickar du här.



Välj det alternativ som passar dig bäst och klicka på ”spara”.

Steg 10

När du är klar klickar du här.



Klicka här. Du får bekräftelse till din email.



Nu är det klart.



Om du är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg 
och behöver en kopia till din hemkommun kan du klicka här.



Hållbar stad – öppen för världen

Skapa nytt Alviskonto (bara om du behöver)



Har du inte studerat inom komvux i Göteborg 
kan du behöva skapa ett Alviskonto.



Fyll i all ”obligatorisk” information.



Fyll i all ”obligatorisk” information.



3. Klicka på ”Skapa mitt konto”.

1. Läs all text i den här rutan.

2. För att gå vidare med ansökan måste du klicka i rutan.
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