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Information från Vuxenutbildningen
Välkommen att studera hos oss på Vuxenutbildningen i Mellerud.
Nedan följer viktig information om vår verksamhet.

Ledighet
Längre ledighet söks i god tid på avsedd blankett, som hämtas hos expeditionen eller
laddas ner från hemsidan. Den enskilde läraren får godkänna kortare ledighet, högst en
dag. Läkar- tandläkarbesök, bilbesiktning etc. bör planeras i god tid och ska i möjligaste
mån läggas utanför undervisningstid.

Avbrott
Om Du behöver avbryta dina studier, ta kontakt med din lärare och med studie- och
yrkesvägledaren.

Studie- och yrkesvägledning
Behöver du information och vägledning kring Dina studier, boka tid hos studie- och
yrkesvägledare Susanne Dahlman, tfn: 0530-18 382, eller mail:
susanne.dahlman@mellerud.se

Individuell studieplan
Med studie- och yrkesvägledaren gör Du upp en planering över vilka kurser du vill gå och
när du önskar starta och sluta. Med läraren gör Du upp en planering över hur
kursen/kurserna skall genomföras. Det är viktigt att hålla den plan som görs upp. Om ev.
avsteg från den ursprungliga studieplanen måste göras, skall även detta överenskommas
och dokumenteras i studieplanen i respektive kursplanering. Eventuella ändringar efter
start sker skriftligen på särskild blankett som finns på vår hemsida eller att hämta på
skolan.

Expeditionen
Vår expedition finns på andra våningen på Dahlstiernska Gymnasiet. Där arbetar Jessica
Porath (SFI) och Ulrika Andersson (VUX). Expeditionen är öppen kl. 7:00-16:00 mån-tors
samt 7:30-13:30 fred. Kontaktuppgifter se nedan. Vid kontakt med skolan v.v. uppge
födelsedatum (sex siffror). Sjukanmälan ska göras mellan kl. 07.00-08.30

Rektor
Vår rektor heter Anita Andersson Hagsgård. Hon finns på andra våningen på
Dahlstiernska Gymnasiet.
Kontakt: 0530-18284, 070-2521108 eller anita.andersson-hagsgard@mellerud.se

Studiecenter
Du som studerar inom Vuxenutbildningen har möjlighet att få pedagogiskt stöd i Dina
studier. Vårt STUDIECENTER har öppet tisdagar 13:00-15:00 samt fredagar 10:0012:00.
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Betygsbegäran
När din kurs/dina kurser är klara och Du önskar få ut betyg, fyll i en betygsbegäran som
finns att hämta på vår hemsida eller hos expeditionen. Blanketten lämnas eller skickas
till expeditionen, Ulrika Andersson eller ulle.andersson@mellerud.se. Kom ihåg att uppge
ditt namn och personnummer och de kurser du önskar få ut betyg på, så skickas betyget
till Dig så snart rektor har skrivit under.
OBS! Betygen rapporteras INTE automatiskt in till högskolans antagningsenhet. Se
postadress på: www.antagning.se

Hermods
Hermods handledare Veronica Stenberg finns hos oss
på tisdagar. Bokade samtal kl. 8.30-12.00 samt
15:00-16:00. Drop in: kl. 13.00-15.00.
Hermods litteraturlista finns på novo.hermods.se. Där finns all litteratur i bokstavsordning efter nivå (grund eller gymnasium).
Kontakt: veronica.stenberg@hermods.se / 072-731 67 46.
Ansökningar/ändringar görs hos studie- och yrkesvägledaren, Vuxenutbildningen.
Veronica hjälper dig att hitta i Ditt studierum i Novo (Hermods lärplattform) och du får
även stöd och hjälp i kursen.
OBS! Distansstudier förutsätter att man har tillgång till dator med internetuppkoppling
även utanför handledningstiden. Din kurs starar inte förrän Du fysiskt har varit på
Hermods´ uppstartsmöte. Tillgång till dator på skolan finns under Hermods
handledningstid. Detsamma gäller de muntliga examinationerna som avslutar varje kurs
via Hermods.

Den studerandes ansvar (CSNFS 2001:1 14 kap. 2 §)
En studerande ska anmäla till CSN om han eller hon…
1. helt eller delvis avbryter sina studier,
2. förlänger sin studietid,
3. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer
på grund av tillfällig vård av barn eller vård av
närstående och när studierna återupptas,
4. gör ett uppehåll i studierna av annan anledning än
sjukdom, tillfällig vård av barn eller vård av närstående
och när studierna återupptas,
5. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer
på grund av sjukdom vid studier utomlands,
6. byter läroanstalt,
7. byter utbildning,
8. får en inkomst som överstiger fribeloppet, eller
9. får ny inkomst så att en redan lämnad
inkomstuppgift som överstiger fribeloppet förändras.
Den studerande ska även anmäla till CSN om det i
övrigt sker förändringar i hans eller hennes
förhållanden som kan påverka rätten till studiemedel
eller studiemedlens storlek.
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