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Du är antagen till studier inom kommunal vuxenutbildning i Lycksele. Om du inte avser att gå den
utbildning du antagits till så kontakta skolan fr.o.m 7/1 2021.
Gäller dig som bor i Lycksele kommun
Du som är antagen elev på Komvux kallas till upprop med registrering samt information om studier och
studiemedel från CSN torsdag 7/1 klockan 13.00 via zoom https://us02web.zoom.us/j/89375175353
Observera att denna registrering är obligatorisk för samtliga elever folkbokförda i Lycksele kommun.
Utifrån rådande pandemi-situation genomförs introduktionen digitalt men om du ändå vill få hjälp på
plats är du välkommen att ta kontakt med oss.
Regelverket från CSN medför att Komvux rapporterar till CSN vilka elever som påbörjat sina studier vid
terminsstart. Du räknas som studieaktiv när du registrerat dig på din kurs i lärplattformen samarbeta
alternativt via Hermods registrerat dig i Novo samt satt betygsmål eller deltagit i det första
lektionstillfället. Kontakta din lärare om du är osäker.
Gäller samtliga antagna elever
Lärcentrum finns i J huset på Tannbergsskolan. Här finns all vuxenutbildning samlat. I våra lokaler kan vi
erbjuda studierum och videokonferensrum där dina eventuella distansstudier kommer att vara. Om du
ska läsa någon av våra distanskurser förutsätter vi att du har tillgång till dator med internetuppkoppling.
På Tannbergsskolan finns ett café där du kan köpa fika och en elevmatsal där du kan du köpa lunchmat. I
Lärcentrums lokaler finns det även tillgång till gemensamt uppehålls- och lunchrum där du kan värma
medhavd mat.
COVID-19
Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer gäller fortsatt och en stor del av utbildningen
kommer att vara distansförlagd. Vid träffar på plats kommer vi arrangera så att avstånd hålls mellan
deltagare. Det är också viktigt att var och en tar sitt ansvar genom att stanna hemma vid minsta
symptom, hålla god handhygien och hålla avstånd. Vi bevakar löpande pandemiläget och förändringar
kan tillkomma utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kommer att få mer detaljerad
information från din lärare om vad som gäller.
Schema
Schema för gymnasiala kurser i allmänna ämnen via lapplandsvux kommer att finnas på
www.lapplandsvux.se. Schema för grundvux kommer att finnas på www.tannbergsskolan.nu/larcentrum.
Terminstider
I tabellen nedan visas våra terminstider. Observera att vårterminen börjar 4/1 men introduktionen sker
7/1. Du ska använda dagarna innan 7/1 till att registrera dig på din kurs, ordna så att du har läroböcker
och ta del av innehållet i kursen.
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Läsåret 2020-2021
Våren 2021
Utbildning

Sök vt1

Period vt1

Lapplandsvux Terminsbundna kurser

201130

210104-210521

Lapplandsvux Periodindelade kurser

201130

210104-210312

Yrkesvux samt lärlingsvux

201130

210104-210521

Hermods – samverkande aktör

201130

210104-210312

Grundvux

201130

210104-210521

Prövning

210203

210303

Sök vt2

Period vt2

210219

210315-210521

210219

210315-210521

210412

210512

Kursinformation för kurser inom Lapplandsvux
Information om kurserna via lapplandsvux inklusive kurslitteratur finns på www.lapplandsvux.se. Du bör
införskaffa aktuella läromedel innan kursstart (en separat litteraturlista finns på vår hemsida). Vid
terminsstart bör du ha skapat en användare i vår lärplattform samarbeta. Den skapar du på
www.samarbeta.se. Du skapar via ”Börja här” en användare i systemet och kopplar dig till din kurs via
”Länsövergripande ” – ”Lapplandsvux”. På vår hemsida finns en film om hur det går till.
Om studier på komvux
I våra kurser finns olika typer av träffar/lektionstillfällen. På många av dessa är det obligatorisk närvaro.
Det är viktigt att du tar del av planeringen i respektive kurs så att du vet vilka tillfällen som är
obligatoriska. Det är viktigt att du håller löpande kontakt med läraren och informerar om du av någon
anledning inte kan följa kursen som planerat. Eleverna införskaffar själv kurslitteratur. Ansökan om
studiemedel gör eleverna själva på CSN.se. Instruktionsvideo finns på vår hemsida och komvux Facebook
sida. Har du sökt utbildning som sträcker sig över två terminer kan du ansöka om studiemedel för båda
terminerna på en gång.
Det är mycket viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Om du har bytt adress eller telefonnummer
måste du höra av dig till administratör.

Kontaktuppgifter:

Information
2020-12-17
http://www.tannbergsskolan.nu/larcentrum/

Administratör Helena Blombacke
Tele 0950-16895

Telefontid expedition: måndag-fredag kl 8-10

helena.blombacke@edu.lycksele.se

Studie- och yrkesvägledare, gymnasiala kurser, Monica Alenius
Tidsbokning med syv görs via vår E-tjänst
https://sjalvservice.lycksele.se/oversikt/overview/216
monica.alenius@edu.lycksele.se
Tele 072-5199550

Rektor Johan Danielsson
Tele 0950-16794
Johan.danielsson@edu.lycksele.se

Varmt välkommen till dina studier på lärcentrum!

Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR
För att behandla aktuellt ärende kan inlämnade personuppgifter komma att lagras och bearbetas i register av
vuxenutbildningen i Lycksele kommun.
Vuxenutbildningen skickar personuppgiftsinformation till bl.a. CSN, UHR och SCB.

