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Du är antagen till studier inom kommunal utbildning i Lycksele. Om du inte avser att gå den utbildning du
antagits till så kontakta skolan så snart som möjligt.
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 måndag 7/1 klockan 13.00 i stora Äpplet på Tannbergsskolan. Observera att
denna registrering är obligatorisk för samtliga elever folkbokförda i Lycksele kommun. Klockan 14-15
erbjuds information om vårt digitala system samarbeta samt visning av lokaler.
Regelverket från CSN medför att Komvux rapporterar till CSN vilka elever som påbörjat sina studier vid
terminsstart. Närvaro vid uppropet innebär att vi rapporterar att du påbörjat dina studier. Elever som ej
närvarar på uppropen kommer inte att rapporteras till CSN att de påbörjat sina studier vilket innebär att
du får försenat eller uteblivet studiemedel. Detta gäller även om du läser mot andra orter.
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.
Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper i att hantera dator men om du inte har det
rekommenderar vi att du deltar vid någon av ”kom igång med datorn” tillfällena i början av terminen.
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.
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.
Kursinformation för kurser inom Lapplandsvux
Information om kurserna via lapplandsvux inklusive kurslitteratur finns på www.lapplandsvux.se. Du bör
införskaffa aktuella läromedel innan kursstart. Vid terminsstart bör du ha skapat en användare i vår
lärplattform samarbeta. Den skapar du på www.lapplandsvux.se där du klickar på ”samarbeta.se”
(introduktion sker även vid registreringen 7/1).
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
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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.
Terminstider vårterminen 2020: 2020-01-06 tom 2020-05-22
Några av våra kurser har start i mitten av terminen. Se vår hemsida
http://www.tannbergsskolan.nu/larcentrum/komvux/ för mer information
Kontaktuppgifter:
Administratör Helena Blombacke
Tele 0950-16895
helena.blombacke@edu.lycksele.se
Studie- och yrkesvägledare Monica Alenius
Tele 0950-16776
monica.alenius@edu.lycksele.se
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.

