Ankom till vuxenutbildningens antagning:
Diarienummer:

Lunds Vägledningscentrum
Studieplanering Hermods distans
Uppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Folkbokföringskommun

E-post

Telefonnummer

Sökt kurs
(endast kurskod)

Syfte med kursen

Studietakt %

Startdatum: måndagen

Slutdatum: måndagen

den(20xx-xx-xx)

den(20xx-xx-xx):

Fylls i av kommunen
Behörig



Datum

Ej prio 

Prioritering:

Sökandes underskrift

SYV

Du kan läsa mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter på lund.se/gdpr.
Adress
Stora Södergatan 47

Postadress
Box 41, 222 00 Lund

Webbadress
www.lund.se/vagledningscentrum

E-post
vagledningscentrum@lund.se

Ankom till vuxenutbildningens antagning:
Diarienummer:

Information
•
•
•
•

Gör din ansökan senast onsdagen den:
planeringen.

för att kunna starta studierna enligt

Du gör webbansökan på Lunds vuxenutbildnings ansökningssida. Länk till att skapa
lösenord samt länk till ansökningssidan hittar du på www.lund.se/vagledningscentrum
Du har haft kontakt med karriärvägledare Solle Lilienberg. Kontakt:
solle.lilienberg@lund.se

Vid frågor gällande din kurs/kurser efter att ansökan är beviljad vänligen kontakta
Hermods på distanslund@hermods.se

Bra att veta inför dina studier på Hermods
•

•
•

•
•

•

•

Cirka en vecka efter att din ansökan är komplett får du ett mail från Hermods med all
information som du behöver inför din kursstart. Du kommer bli kallad till ett
obligatoriskt informationsmöte hos Hermods i Lund, veckan innan dina studier
börjar. Du får också inloggningsuppgifter till deras lärplattform, Novo.
Länk till kurs- och litteraturlista finns längst ner på www.hermods.se

Om du är inaktiv, det vill säga inte lämnar in uppdrag i Novo, under 21 dagar så blir
du automatiskt avbruten från din kurs och behöver göra en ny ansökan och
studieplanering.

Du behöver boka tid för muntlig examination och eventuellt nationellt prov under din
kurs. Systemet kommer att uppmärksamma dig på när det är dags att boka in.
Om du behöver förlänga din kurs gör du det genom att skicka mail till
distanslund@hermods.se. Det är möjligt att förlänga en kurs max 3 gånger. Om du
studerar på 25% är det inte möjligt att förlänga kursen. Förlängning måste göras
senast en vecka innan kursslut.

Gör din ansökan till CSN i god tid via www.csn.se. Hermods tillhör Vuxenutbildningen
i Lund; markera detta alternativ i din ansökan. Under ”studieperiod” anger du
startdatum och slutdatum för dina kurser och räknar ihop det totala antalet poäng
dina kurser genererar.

Om du har gjort en studieplanering med flera kurser efter varandra kan det innebära
att du under din studietid får flera brev från CSN med information gällande ditt
studiemedel. När du får dessa brev är det viktigt att du läser igenom hela brevet noga.
Om du kommer att läsa alla kurser du planerat för behöver du inte göra något utan
kan bortse från breven. Har du däremot gjort förändringar i din studieplan så måste
du meddela detta till CSN
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