
 
 
Med anledning av att minska smittspridningen av coronaviruset har Vuxenutbildningen Ystad 
tillsvidare stängda lokaler vilket medför vissa förändringar: 

 Studievägledning genomförs tillsvidare på distans men vid behov kan du boka tid för 
fysiskt möte genom att kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare. Du hittar 
kontaktuppgift till våra studie- och yrkesvägledare i detta informationsbrev under 
rubriken “din individuella studieplan”. 

 För studiehandledning på plats i lärcentrum behöver du tillsvidare kontakta vår 
studiehandledare för att boka tid för studiehandledning då våra ytterdörrar tillsvidare 
är låsta. Du kan även få studiehandledning digitalt. Kontaktuppgift till vår 
studiehandledare hittar du i detta informationsbrev. 

 Du som är i behov av specialpedagogiskt stöd kan fortfarande få stöd på plats av 
specialpedagog. Då våra ytterdörrar tillsvidare är låsta måste du kontakta 
specialpedagog för att boka en tid. Kontaktuppgift till vår specialpedagog hittar du i 
detta informationsbrev. 

 Nationella prov genomförs inte fram till och med 31 december. Det innebär att du 
som läser en kurs där det ingår nationellt prov och behöver genomföra provet under 
2020 får dispens, dvs din lärare betygsätter utan att du genomför nationellt prov. 

 Tyvärr innebär även våra stängda lokaler att du vid genomförande av muntlig 
examination (ME) i din kurs inte har du möjlighet att boka rum, dator och webbkamera 
i våra lokaler utan all muntlig examination behöver ska hemifrån eller på annan plats. 

 
Vi vill uppmana alla elever till att följa Vuxenutbildningen Ystad på Facebook för löpande och 
snabb information! 
 
Om du har frågor kring dessa tillfälliga förändringar är du välkommen att kontakta 
Utvecklingsledare Caroline Åberg, caroline.aberg@ystad.se 
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Välkommen till Vuxenutbildningen Ystad och distansstudier via 

Hermods! 
 
Vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier och att du når de resultat du önskar. 
Inför din studiestart vill vi informera dig om våra introduktionsmöten, om vilket stöd du som 
distansstuderande kan få hos vårt lärcentrum samt annat som är viktigt att tänka på. 

 

Inför din studiestart 
  
Du kommer inom kort att få ett välkomstmail från Hermods till den mailadress som du angett 
på ansökan. Har du inte fått något mejl så kolla även din skräppost. Tänk på: 
  

 Har du varit registrerad vid Hermods tidigare använder du dina befintliga 
inloggningsuppgifter.   

  

 Om dina inloggningsuppgifter inte fungerar måste du kontakta Hermods 
studerandeservice:  010-142 10 00 eller studerandeservice@hermods.se  

 

Introduktionsmöte 
Var femte vecka finns det möjlighet att få en introduktion till dina hermodsstudier. 
Introduktionsmötet är på distans och du kommer att få en länk via mejl med inbjudan till 
webbmötet (kolla även skräpposten).  Det är rektor för Hermods distansstudier som håller i 
mötet. På detta introduktionsmöte får du: 

 
 Information om hur det fungerar att läsa via Hermods 

 En presentation av Hermods lärplattform Novo  

 Information om studiehandledning  

 Information om vilket stöd vi erbjuder 

 
Datum för kommande introduktionsmöten 

 
Vecka Datum Tid 

2 13 januari 15.00 – 17.00 

7 17 februari 15.00 – 17.00 

12 24 mars 15.00 – 17.00 

17 28 april 15.00 - 17.00 

22 2 juni 15.00 - 17.00 

 

Lärcentrum 
Lärcentrum finns för dig som studerar på distans och erbjuder:  
 

 En lugn studiemiljö med möjlighet att träffa andra studerande 

 Studiehandledning 

 Låna dator och teknisk utrustning på plats 
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 Skriva ut och kopiera 

 Handledning i vård- och omsorgsutbildningen. 

 Få stöd av specialpedagog 

 Låna grupprum  

 
Lärcentrum finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler på Björnstiernegatan 10 i Ystad. Du kan 
även komma i kontakt med lärcentrum via mejl: larcentrum@ystad.se eller telefon 0730-
490548. 

 
Studiehandledning i lärcentrum 

Lärcentrum erbjuder studiehandledning för dig som studerar på distans.   Vår 
studiehandledare är legitimerad lärare och erbjuder handledning och pedagogiskt stöd. Du 
kan bland annat få stöd med planering och struktur, frågor kring Novo, råd inför muntliga 
moment, hjälp med att söka material/information, hjälp med uppsatsskrivning samt tips och 
råd i studieteknik.  
 
Du kan besöka lärcentrums studiehandledare på plats i Vuxenutbildningen Ystads lokaler eller 
få studiehandledning via ett digitalt möte. 
 
För att minska smittspridningen med coronaviruset behöver du tillsvidare boka tid med vår 
studiehandledare via mejl för studiehandledning: 
 
Lisa Rosén, studiehandledare: lisa.rosen@edu.ystad.se, 0730-490548 

 
Specialpedagog i lärcentrum 

Vid Vuxenutbildningen Ystad kan du få stöd av vår specialpedagog som kan ge dig: 

 
 Individuellt stöd med hur du kan planera dina studier 

 Tillgång till inläst läromedel via Inläsningstjänst (ILT) 

 Tillgång till talsyntes och stavningsprogram  

 Tips och råd kring studieteknik 

 
För att minska smittspridningen med coronaviruset behöver du tillsvidare boka tid med vår 
specialpedagog via mejl eller telefon: Peter Månsson, peter.mansson@edu.ystad.se 
0704-410877 

 

Handledning inom vård- och omsorgsutbildningen 
Vuxenutbildningen Ystad erbjuder dig som studerar inom vård- och omsorgsutbildningen 
studiehandledning i dina kurser. För att boka studiehandledning kontaktar du: anna-
karin.bengtsson@edu.ystad.se 
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Studie- och yrkesvägledning  
Dina studier utgår ifrån din individuella studieplan som du upprättar tillsammans med studie- 
och yrkesvägledare. I denna finns uppgifter om ditt mål med studierna, din studietakt och 
vilka kurser du läser.  

Om du behöver ändra i din individuella studieplan, till exempel förlänga en kurs eller byta en 
kurs, är det viktigt att du kontaktar studie- och yrkesvägledare vid Vuxenutbildningen Ystad: 

Fransisca Isaksson,  fransisca.isaksson@ystad.se, 0411-577593 
 
Ingela Holst Hägerhult, ingela.hagerhult@ystad.se, 0411-577551 

 
Tänk på att vara ute i god tid med din ändring. Saker kan hända, men om du vet med dig att 
du behöver göra en ändring så hör av dig till din studie- och yrkesvägledare två veckor innan 
önskat ändringsdatum. 

 
I kontakt med studie- och yrkesvägledare behöver du uppge ditt personnummer och vilken 
kurs det gäller.  

 

Om du blir sjuk 
Du som studerar med CSN ka läsa mer på  www.csn.se  om vad som gäller vid sjukdom och 
hur du anmäler sjukdom till Försäkringskassan.  
 
Tänk på att kontakta studie- och yrkesvägledare om du blir sjuk och behöver ändra 
studieperiod eller om dina studier påverkas på annat sätt. Du kan behöva lämna en kopia på 
eventuellt läkarintyg vid sjukskrivning så ta därför alltid kontakt med studie- och 
yrkesvägledning för att höra vad som gäller för just dig. 

 

Vård av sjukt barn (vab) 
Du kan få behålla dina bidrag och lån från CSN om du är hemma för att ta hand om ett sjukt 
barn och inte kan studera. CSN tar också hänsyn till att du varit hemma för vård av barn när 
de till exempel prövar dina studieresultat. Men då måste du anmäla din frånvaro och fått den 
godkänd. Som vård av barn räknas också de dagar du som barnets andra förälder är ledig vid 
ditt barns födelse.  
 
På www.csn.se kan du läsa mer om vad som gäller vid vård av sjukt barn samt hur du anmäler 
vård av sjukt barn till Försäkringskassan. 

 
Tänk på att kontakta studie- och yrkesvägledare om du har vård av sjukt barn och därför 
behöver ändra studieperiod eller om dina studier påverkas. Ta därför alltid kontakt med 
studie- och yrkesvägledning för att höra vad som gäller för just dig. 

 

Kurslitteratur 
All litteratur köper du själv. Det är viktigt att du köper den anvisade litteratur som hör till 
kursen i god tid då kursen bygger på denna litteratur. Anvisad litteratur hittar du i 
litteraturlistan som finns på Hermods hemsida. 
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Genomförande av muntlig examination (ME) 
Vid muntlig examination i din kurs har du möjlighet att vid Vuxenutbildningen Ystad boka rum, 
dator och webbkamera för att genomföra din examination. Examination i Vuxenutbildningen 
Ystads lokaler erbjuds under dagtid (mån-fre) 8.00-15.00. OBS, inget hemlån av dator.  

 
Kontakta Vuxenutbildningen Ystad på 0709-477478 eller 0411- 577478 för att göra din 
bokning om du vill genomföra din muntliga examination hos oss. Tänk på att göra din bokning 
minst en vecka före din muntliga examination. 

 

Genomförande av nationella prov (NP) 
Vissa kurser innehåller nationella prov. De skriftliga delarna genomförs i Vuxenutbildningen 
Ystads lokaler på onsdagar mellan kl 13.00-18.00.  Tänk på att boka senast 12 dagar innan 
önskat provtillfälle. Det är viktigt att du gör detta i tid för att du ska hinna få hem 
förberedelsematerial.  

 
För att boka tid till nationellt prov kontaktar du vår studiehandledare i lärcentrum Lisa Rosén: 
lisa.rosen@edu.ystad.se 

 

Betyg 
När du har avslutat din kurs kan du begära att få ditt betyg hemskickat. Beställ ditt betyg via 
E-tjänster på www.ystad.se 
 
Om din kurs blir betygsatt med betyg F har du möjlighet att göra en prövning i kursen inom 
sex månader efter avslutad kurs. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du fått F i en 
kurs för att planera in en prövning. 

 

Om du vill veta mer om Hermods 
Vill du veta mer om Hermods, gå in på deras hemsida www.hermods.se och läs. Hermods ger 
mycket utförlig information på sin hemsida. Om du inte hittar den information du letar efter 
kan du kontakta Hermods studerandeservice: 010-142 10 00 eller 
studerandeservice@hermods.se . 

 
Ansvarig rektor vid Hermods: Mårten Petersson, marten.petersson@hermods.se 
 
Lycka till med dina studier!      
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