Studieteamet

– för dig som har behov av stöd
och anpassningar i dina studier

Vad kan jag
få för stöd av
Studieteamet?
Studieteamet är en verksamhet inom Vuxenutbildning
Stockholm. Vi finns till för dig som behöver stöd inför dina
studier och som är folkbokförd i Stockholms stad.
Vi som jobbar i Studieteamet är:
• studie- och yrkesvägledare
• specialpedagoger
• psykolog
• kurator
• arbetsterapeuter
Tillsammans med dig gör vi en planering inför dina studier. Utifrån dina
behov och vår bedömning kan vi exempelvis erbjuda studievägledning,
strategier för lärande, samtalsstöd och lån av hjälpmedel. Vi kan även
hjälpa dig i kontakter med din skola samt med andra verksamheter som
är kopplade till dina studier.

Hur kontaktar jag
Studieteamet?
Kontakta Studieteamet i god tid innan du vill börja studera.
En del stöd tar längre tid att förbereda.
Maila oss på: studieteamet@stockholm.se

Skicka e-post till oss:
• ditt förnamn och efternamn
• ditt telefonnummer
• din e-postadress
• lite kort om dina studieplaner
När vi fått ditt mail ringer vi till dig. Vi kommer att ställa frågor för att få
veta mer om dig och vad du vill studera. Då berättar vi mer om oss på
Studieteamet. Vid fortsatt kontakt får du komma på ett möte till oss på
Rosenlundsgatan 60.
Alla som arbetar i Studieteamet har tystnadsplikt.
Det är gratis att ha kontakt med oss på Studieteamet.
Du bestämmer om du vill tacka ja till våra stödinsatser.
Du behöver inte ha en diagnos eller utredning för att ha
kontakt med oss.
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Kontakta oss
Årstadalshamnen

Studieteamet, Vuxenutbildning Stockholm
Rosenlundsgatan 60
118 63 Stockholm
Telefon: 08-508 35 500
Läs mer om oss på
stockholm.se/studieteamet
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