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Information till dig som studerar på Vuxenutbildningen i Laholm  
Sedan den 18 mars bedrivs all undervisning på Vuxenutbildningen i distansform eller som 
fjärrundervisning. Detta är för att undvika spridning Coronavirus i skolan.  
 
Hur går det till? 
Din lärare ansvarar för att du har arbetsuppgifter som du kan göra hemifrån eller i kombination 
med din praktik. Detta kan ske via mail, telefon, lärplattform, beroende på vilka ämnen och 
kurser man läser. Du som har praktik eller arbetsplatsförlagt lärande kan fortsätta med den om 
arbetsplatsen eller din lärare inte meddelar annat.  
 
Ditt eget ansvar är viktigt! 
Distansutbildning kräver att du själv är noggrann med att svara på mail, telefon och all annan 
kommunikation som din lärare använder för att nå dig. Du behöver också sätta av tid för att 
göra ditt skolarbete. Vi använder vanligtvis den mailadress som du har i skolan. Har du problem 
med detta skall du i första hand kontakta din lärare. Krånglar inloggning eller lösenord kan du 
även få hjälp av Ida Axelsson eller Marianne Ylikangas. Deras kontaktuppgifter hittar du nederst 
i detta mail. Om du ej svarar på kommunikationen riskerar du att bli avregistrerad från 
utbildningen. 
 
Full studietakt 
Vårt mål är att du skall kunna bibehålla din nuvarande studietakt. Om du själv upplever att det 
är problem skall du i första hand prata med din lärare, alternativt med vägledare på 
Vägledningscentrum. Deras information hittar du på nästa sida. 
 
Uppföljning 
Vi kommer från skolans sida att följa upp hur det går med web-enkäter. Det är viktig för oss att 
du svarar på dem så snabbt du kan. Hör av dig om du undrar över något! 
 
Med vänliga hälsningar/ 
 
Ulf Bergström 
Rektor 
Epost: ulf.bergstrom@laholm.se 
Telefon: 070-244 89 22 
 
Ida Axelsson 
Biträdande rektor 
Epost: ida.axelsson@laholm.se 
Telefon: 0430-265 37 
 
Marianne Ylikangas 
Samordnare 
Epost: marianne.ylikangas@laholm.se 
Telefon: 0430-266 39 
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Information från Vägledningscentrum Laholm 
 

Bokade vägledningssamtal 
Samtliga vägledningssamtal kommer övergå till distansform, antingen genom telefon eller 
digitalt genom Teams. Studie- och yrkesvägledaren ringer upp den sökande på avtalad tid. 
 
 
Drop-in  

• För elever som redan är i studier. 

• Kommer att ske i digital form eller per telefon.  

• Studie- och yrkesvägledaren ringer upp eleven på avtalad tid. 

• Bokas genom Vägledningsservice på 0430-265 00. 
 
 
Öppettider Vägledningsservice 

• Måndag – torsdag, klockan 10:00-12:00, samt 13:00-14:30. 

• Boka samtal, eller ställ din fråga direkt.  

• Ring eller maila. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Epost: vagledningscentrum@laholm.se 
Telefon: 0430-265 00 
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