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Eftermiddagens träff

- Allmän information om studierna, M365, CSN, Hermods

- Viktigt att ni slår av mikrofon om ni inte ska prata men ha gärna 
kameran på

- Frågor kan ställas genom att avbryta eller via Chat

- Möjlighet till hjälp på plats i studiegården varje dag 9-15 denna 
vecka



Vår vision

” Varje KOMVUX-elev ska förvärva värdefulla kunskaper och 

färdigheter, som ger personlig tillfredsställelse, utveckling och 

framtidstro, samt behörighet och lust till vidare studier”



Informationsvägar

Hemsida: https://www.lyckselelarcentrum.se/

Facebook: Lycksele Lärcentrum – gå in och följ för snabb information

https://www.lyckselelarcentrum.se/


Skolans rapportering till CSN

Skolan får ej rapportera start till CSN förrän eleven påbörjat 
utbildningen

Du räknas som studieaktiv när du satt betygsmål eller deltagit i det 
första lektionstillfället. Kontakta din lärare om du är osäker.



Praktisk information

• Obligatorisk närvaro / aktivitet i utbildning

• Sjukanmälan   Kontakta din lärare och anmäl även till Försäkringskassan samt CSN

• Studieavbrott/förändringar – alltid kontakt med SYV viktigt att anmäla 
förändringar!

• Läromedel – eget inköp – anges i kursinformation

•Taggar – kvitteras ut på expeditionen (för de med behov att delta vid fjärrlektioner 
från skolan)

• Skåp – finns på lärcentrum, eget lås

• Mat kan köpas i matsal eller fik



M365 och Teams

•Elever skrivna i Lycksele som läser kurser arrangerade av lärcentrum får 
inloggningsuppgifter till M365 samt trådlöst nät.

•För tillfälligt behov finns öppet nät inom lärcentrum (my cloud)

•Mer information om M365 ges senare idag

•Inloggningsuppgifter har skickats som meddelande till dig. Kan också ses via ”mina sidor”  
Kolla skräpposten om du inte kan se det.

•Om du har problem att komma igång efter det kan du kontakta studiegården



Öppen Studiegård

Lokaler, var?

Vår stödverksamhet är i elevstudierummet på lärcentrum. Den första kontakten tas 

genom att skicka ett mejl till anders.nilsson@edu.lycksele.se som då kan hjälpa dig 

vidare. 

Öppettider för studiegård

Våra öppettider för studiegården är:

Måndag 13-15, Tisdag till Torsdag 9-15 med undantag av lunch

mailto:anders.nilsson@edu.lycksele.se


Policy och planer

•Obligatorisk närvaro: frånvaro eller låg aktivitet kan ledda till att man tappar sin 
studieplats

• Plan för arbete mot diskriminerande och kränkande behandling

•Policy kring fusk och plagiat

•Rökning ej tillåtet på skolans område

•http://www.tannbergsskolan.nu/gymnasieskolan/rokforbud/

http://www.tannbergsskolan.nu/gymnasieskolan/rokforbud/


Lärcentrums lokaler i J-huset

• Studieplatser med möjlighet till internetåtkomst. 

• Matrum med kyl och möjlighet att värma mat

• Bilkörning / parkering / motorvärmare



Kurser

• Varje elev har en anpassad studiegång utifrån kontakt med SYV, om du är 
osäker på vad du ska läsa, kontakta åter SYV

•Du kan ta del av din studieplan via mina sidor



Schema för...

•Kurser arrangerade av Tannbergsskolan: 
https://web.skola24.se/timetable/timetable-
viewer/lycksele.skola24.se/Tannbergsskolan/

•Kurser inom lapplandsvux: https://lapplandsvux.com/elementor-818/

•Astar och Hermods bedriver kurser helt på distans

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/lycksele.skola24.se/Tannbergsskolan/
https://lapplandsvux.com/elementor-818/






CSN



Mer information om M365



Mer information om studier via 
Hermods



Lycka till med dina studier 
och tänk på att du gör en 
investering i dig själv och 
din framtid!



http://www.lycksele.se/

http://www.lycksele.se/

