
 

Välkommen till dina studier på Uddevalla vuxenutbildning! 

 

Måndag 22 augusti 2022 har vi en obligatorisk informationsträff för dig som inte studerade på 

Uddevalla vuxenutbildning under våren 2022. Du kommer att få information i två delar: del 1 ges 

digitalt via länk av rektor samt studie- och yrkesvägledare. Del 2 sker på plats i skolan och personal 

hjälper dig med inloggning på skolkontot och andra praktiska frågor.  

 

Om ditt namn börjar på bokstav A – H (exempelvis Anna Johansson): 

Kl 08:25 den 22 augusti 2022 ska du logga in via dator på länken https://meet.google.com/sry-uvys-

xga. 

Kl 13:00 ska du vara på Margretegärdeskolan, Skolgatan 2, 451 30 Uddevalla, våning 3, sal A305. 

 

Om ditt namn börjar på bokstav I – R (exempelvis Ida Johansson): 

Kl 09:25 den 22 augusti 2022 ska du logga in via dator på länken https://meet.google.com/mwx-

nvxa-bxd.  

Kl 13:00 ska du vara på Margretegärdeskolan, Skolgatan 2, 451 30 Uddevalla, våning 3, sal A307. 

 

Om ditt namn börjar på bokstav S – Ö (exempelvis Sara Johansson): 

Kl 10:25 den 22 augusti 2022 ska du logga in via dator på länken https://meet.google.com/qqz-iwhv-

kdr.  

Kl 13:00 ska du vara på Margretegärdeskolan, Skolgatan 2, 451 30 Uddevalla, våning 3, sal A313. 

 

Det är obligatorisk att delta på båda delarna. 

 

 

Första lektionen 

Alla gymnasiala kurser kommer starta enligt schema från och med tisdag 23 augusti 2022. Schema 

finns här: https://www.uddevalla.se/utbildning-och-

barnomsorg/vuxenutbildning/studerande/schema.html  

 

Annan information som kan vara bra att känna till för dig som elev finns samlat här: 

https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/studerande.html  
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Logga in på ditt nya Google-konto 

 
 
När du blivit antagen till Vuxenutbildningen skapas ett Google-konto (@gapp.uddevalla.se). 
 

Dator, surfplatta, mobil. 
Manualen är skriven för datoranvändning, men apparna går att ladda ner på alla mobila enheter. 
Viktigaste apparna är: Classroom, Drive, Gmail, Google Dokument, Google Presentationer. Har du en 
privat Gmail, kan du växla mellan ditt skolkonto (gapp) och ditt privata Gmail-konto. 
 

Du som är elev och tidigare gått i kommunal skola i Uddevalla, fortsätter använda samma Google-
konto (gapp). Alla dina filer finns sparade i Drive. 
 

Logga in med ditt gapp-konto dator/Chromebook 
Chromebook, börja på punkt 3 

 Gör så här första gången:  

1. Gå in på Internet, öppna webbläsaren Chrome    

2. Logga in på Chrome – via ikonen med “gubben” eller liknande 
(Byt ev. till annat konto via “gubben”, om du redan har ett Google-konto sedan tidigare.) 

3. Logga in med:   
 Användarnamn: XXXXXXXX@gapp.uddevalla.se 
(XXXX= ditt användarnamn =  år, månad, två första i förnamn, två första i ditt efternamn.  
Ex: 7607nipe@gapp.uddevalla.se   

4. Står det Office 365 - skriv in din gapp-mail en gång till. 

5. Lösenord: uddevalla och dina 6 sista siffrorna i ditt pers.nr.   (endast första gången)  
(Du som är elev sedan tidigare, fortsätter använda samma lösenord som du själv valt.) 

6. Byt lösenord första gången (11 tecken eller mer, ej å, ä eller ö) 

7. Klicka på  Koppla data (ev. kan det stå Länkdata istället) 

8. Klicka sedan Ja för att "Aktivera" synkroniseringen. 
 



 

Inlogg till gapp-kontot, via mobilen 

Se även stycket före, logga in på en dator/Chromebook första gången 

Logga in på din mobil (första gången): 
1. Ladda ner appen Classroom (denna kan endast användas till gapp-konto) 
2. Klicka på Lägg till konto  
3. Skriv in din gapp-mail (exempelvis: 7607nipe@gapp.uddevalla.se)  - “Nästa” 
4. Står det Office 365 - skriv in din gapp-mail en gång till - “Nästa” 
5. Lösenord, har du ändrat  ditt lösenord så är det 11 tecken eller mer. 

Har du inte bytt ditt lösenord tidigare: uddevalla och dina 6 sista siffrorna i ditt pers.nr. 
 
 
Instruktionsvideo om att logga in på gapp-kontot: https://www.youtube.com/watch?v=ug4EKSZSnVI. 
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