Kvalitetsgarantier
Åsö
vuxengymnasium

Åsö Vuxengymnasiums uppdrag är att bedriva undervisning för vuxna.
Vi erbjuder såväl kurser inom grundläggande vuxenutbildning som
gymnasial vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning i form av
yrkeshögskole-utbildningar.
Skolan har cirka 7500 studerande per år.

ÅTAGANDE
Verksamhet av hög kvalitet
Vår undervisning har en hög kvalitet. Lärarna är yrkesmässigt
skickliga. De är välutbildade och har lärarbehörighet/ lärarlegitimation. Flera av dem är också Förstelärare och Lektor med uppdrag att utveckla undervisningen. Vi arbetar med varierade undervisningsmetoder och erbjuder gedigen stödverksamhet i syfte att
stödja studerande att nå sina kursmål. Exempelvis finns bibliotek,
matematek samt webbstöd i kurserna. Det finns också specialpedagogiska kurser och handledning i matematik, svenska som andraspråk och engelska.
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Bemötande och god service
Vi ger god service till våra studerande och gott bemötande är självklart för oss. Skolan präglas av flexibilitet, tillgänglighet och öppenhet. Alla studerande är välkomna till såväl lärare som administrativ personal för att få hjälp. Vi gör kontinuerligt kursutvärderingar och har dialogmöten med de studerande för att fånga upp åsikter
om förbättringar av verksamheten.
Flexibilitet, dialog och vägledning
Hos oss har studerande stor valfrihet att välja från ett stort kursutbud och varierade kurstider. Vi startar kurser året runt, både förmiddag och eftermiddag samt kväll. Kurser finns både som lärarledd undervisning och distanskurs/flexkurs. Utgångspunkten för

oss är den studerandes behov och förutsättningar. Alla studerande
har en individuell studieplan som skapas vid ansökan och vid önskemål följs upp i dialog och blir en fördjupande individuell studieplan. Vi erbjuder vägledning för att den studerande ska uppnå uppsatta studiemål. För dig i särskilda behov finns det möjlighet till
extra stöd. Vi har också specialpedagogiska kurser på grundläggande nivå.
Tillgänglighet
Våra lokaler är centralt belägna och anpassade för studerande med
funktionsnedsättningar.

RÄTTELSE
Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet i verksamheten. Om
det är något som du inte är nöjd med, så försöker vi genast se vad
som är problemet och hur vi kan lösa det. Vi välkomnar därför dina
synpunkter och eventuella klagomål och ser det som en möjlighet
för oss att bli ännu bättre. Vi rättar till brister och misstag så fort
som möjligt och vi återkopplar alltid direkt till den som framfört
synpunkterna.

SYNPUNKTER/ KLAGOMÅL
Synpunkter och klagomål lämnas till någon i personalen eller till
rektor Sirpa Wahlberg Borgström, telefon 08-508 49 501,
e-post sirpa.wahlberg@stockholm.se.
Du kan även använda stadens e-tjänst ”Tyck till” som du hittar på
www.stockholm.se.
Om du inte är nöjd med hanteringen av dina synpunkter kan du
kontakta avdelningschef Bengt Jönsson, telefon 08-508 35 549,
e-post bengt.jonsson@stockholm.se.

VILL DU VETA MER?
Välkommen att besöka vår hemsida www.asovux.se
Våra övriga kontaktuppgifter hittar du längst ner till vänster.
Du är välkommen att höra av dig om du har frågor och vill ha mer
information.

Denna garanti godkändes av arbetsmarknadsnämnden
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