
Studentinformation

Frånvaro
Om du är frånvarande mer än tre veckor 
riskerar du att avföras från kursen. Detta
gäller även för distanskurser.

Skolledning och studievägledare
Besökstid under hela dagen, är de inte på
plats kan de nås via mejl eller telefonsamtal,  
information finns på webbsidan samt  på 
tavlan utanför deras kontor. Tidsbokning
krävs för möte. 

Litteratur
Alla som läser en grundläggande vuxenutbild-
ning får låna läroböcker. Övriga studerande 
köper sin litteratur på egen hand. Begagnade 
böcker kan säljas via anslagstavlan utanför 
studie– och yrkesvägledarnas kontor på Torget. 

Canvas
Vid problem med inloggning till Canvas 
kontakta din lärare.

Betyg och intyg
För att få dina betyg utskrivna  kan du mejla 
larcentra.kiruna@lapplands.se eller besöka 
expeditionen. Har du slutfört en kurs och vill få 
dina kunskaper dokumenterade på annat sätt 
än genom betyg har du rätt att få ett intyg. 
Kontakta din lärare eller expeditionen/mejl-
adressen ovan. 

Kursavbrott
Tag kontakt med din studie– och yrkesvägled-
are om du funderar på att avbryta dina studier
i en eller �lera kurser. 

www.lapplands.se

Tentamen
För att kunna skriva dina tentor hos oss behöver 
du anmäla det både till oss och din institution.
Till oss gör du det senast tio dagar i förväg till  
larcentra.kiruna@lapplands.se och till din 
institution enligt de anvisningar du får av dem. 

Prov
För lärarledda kurser  i Kiruna  bokar du proven 
direkt med din lärare.  Om prov behöver skrivas 
på plats på lärcentrat för distanskurs/lärarledd 
kurs på annan ort vänligen tag e�ter samråd med 
din lärare kontakt med  vår studieadministratör  
på larcentra.kiruna@lapplands.se  för att boka 
tid .

Provskrivnings– och tentamens regler
–  Mobiltelefoner lämnas in till provvakt.
–  Giltig legitimation  ska uppvisas till provvakt.
–  Samtal är inte tillåtna under provskrivningen.
–  Inga lån av utrustning/material elever emellan.
–  Inga medtagna anteckningar,  stickprov  kan
förekomma.
– Elev som använder otillåtna hjälpmedel ges 
en skri�tlig varning och får omedelbart avbryta 
provet, vid upprepning görs anmälan till styrelsen 
för utbildningen.

Skri�tliga inlämningsarbeten
Plagiering ger upphov till skri�tlig varning och 
eventuellt även avstängning.

Allt du  behöver veta om att studera vid Lapplands Lärcentra



Torget och Hyllan
Här kan du nyttja våra bord och datorer för 
studier. Du loggar in med en gemensam 
användare, vänligen observera att användaren 
är publik, därför ombeds du att inte spara något 
under din session. Har du egen dator får du 
gärna använda vårt wi-fi. Praktisk information 
kring inloggning och wi-fi finner du väl inne på 
Torget.

Raster och samvaro
På källarplan finns en lokal att vistas i under 
raster och för samvaro. Där finner du även en 
ka�feautomat och ett kök med mikrovågsugn. 
Toaletter finner du på källarplan samt på Torget.

Tysta rummet, B34 och B37
På tredje våningen finns tre rum du kan använ-
da för olika ändamål. Tysta rummet är till för dig 
som vill sitta i lugn och ro och studera. Ingen 
förbokning kan göras, utan du går dit och letar 
upp en ledig plats. B34 och B37 är två boknings-
bara rum lämpade för grupparbeten eller 
deltagande i distansföreläsningar. Båda lokaler-
na är utrustade med en dator och en stor skärm. 
Dessa rum bokar du på egen hand i papperska-
lendern som hänger utanför respektive lokal. 
Tänk på att inte boka upp mer tid än du verkli-
gen behöver och inte heller allt för lång tid i 
förväg. 

Aulan
I aulan skrivs mestadels prov och tentamen och 
finns mellan andra och tredje våningen.

Utskri�ter
Vår studentservice kan hjälpa dig med utskri�ter. 
Priset är 2kr/utskri�t och du swishar den totala 
summan till 123 552 91 10, märk din betalning 
med din e-mailadress och mejla sedan det du 
önskar få utskrivet till larcentra.kiruna@lapp-
lands.se. När din utskrift  finns att hämta från 
vägghyllan under trappan på Torget får du ett 
mejl om detta. 

www.lapplands.se

Utrymningsvägar
I korridorerna finns ritningar med utrymnings-
vägar och återsamlingsplatser utmärkta. Se till 
att ta del av dessa. 

Rökning
Är endast tillåten på anvisad plats. Rökning 
inomhus och vid ingångar är förbjudet enligt 
svensk lag.  

Klagomålshantering 
Har du klagomål eller synpunkter ser vi  gärna 
att du framför dem direkt till oss. Detta gör du 
enklast via klagomålsblanketten som finns på 
webbsidan. Att få synpunkter på vårt arbete 
hjälper oss att utveckla och förbättra lärcentat 
genom ett ökat in�lytande av våra elever. Vi 
utlovar återkoppling inom två veckor.  

Kränkande behandling
Plan och anmälningsblankett mot kränkande 
behandling finner ni på vår webbsida.

Studiemedel
För att kunna få studiemedel behöver du lämna 
en studieförsäkran då du kommer igång med 
dina studier. Läs mer på www.csn.se 

Elevråd
Elevrådet behöver representanter. Anmäl dig 
via larcentra.kiruna@lapplands.se .eller direkt 
till din lärare eller expeditionen.

Webbsida och kontakter
För mer information och �ler kontaktuppgi�ter 
besök vår hemsida www.lapplands.se.
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