Information till dig som ska läsa en distanskurs
Du läser en distanskurs I TAGET. Måndagen efter att du har avslutad en distanskurs kan du
påbörja nästa distanskurs.
När du anmäler dig till en distanskurs ansvarar du själv för:
•

•
•
•

•

Att du vid kursstart har rätt inloggningsuppgifter, om du inte fått dessa vid kursstart
ring i första hand receptionen på Högskolecentrum på telefon 0589-874 76 eller
mejla kristina.eliasson@arboga.se . I andra hand kontaktar du utbildningsanordnaren. Du hittar kontaktuppgifter på respektive utbildningsanordnares
hemsida. Arena Utbildning; www.arenautbildning.se Hermods: www.hermods.se
Att du har den kurslitteraturen som krävs när kursen startar. Du hittar mer
information på utbildningsanordnarens hemsida.
Att du loggar in och följer studieplaneringen.
Nationella prov genomförs i Västerås om du läser genom Hermods och i Köping om
du läser genom Arena utbildning. Hermods kontaktar dig för provdatum i Västerås.
För kurser hos Arena utbildning bokar du in proven själv i Arenas lärplattform
Exlearn. De kurser det är nationellt prov i är: Svenska 1/Svenska som andraspråk 1,
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3, Engelska 5, Engelska 6 och gymnasiekurser i
matematik från Matematik 1a till Matematik 4.
Om du behöver förlänga/eller ändra studietakt på kursen hör du av dig i god tid så att
kursen inte hinner avbrytas. OBS! Tänk på att om du förlänger, eller inte gör färdigt
en kurs kan det komma att påverka ditt studiestöd från CSN. Du behöver själv
meddela CSN förändringar i din studieplanering.

Om du är inte är aktiv på kursen på 3 veckor avbryts kursen automatiskt. Det är inte möjligt
att påbörja en ny distanskurs innan den föregående är slutförd och godkänd. Om din
distanskurs är betygsatt F har du 6 månader på dig att göra en kostnadsfri F-prövning.
Kursens betyg skickas inte automatiskt till antagning.se utan det behöver du göra själv om du
vill att betyget ska finnas där. Du kan begära ut dina betyg i vår reception när kursen är
betygsatt och därefter kan det ta några dagar innan betyget är klart.
Vi på Högskolecentrum följer upp hur det går för alla som studerar på distans och kan
komma att kontakta dig för att höra hur det går med studierna.
Tips! När du börjar en distanskurs kan det kännas svårt att förstå hur allt fungerar. Ta
god tid på dig att läsa all information som finns om kursen och dess upplägg när du har
loggat in. Klicka dig runt på sidan för att lära känna lärplattformen och dess funktioner.

Lycka till med dina distansstudier!
Josefine: josefine.larsson1@arboga.se, Studie- och yrkesvägledare
Stina: 0589-874 76, kristina.eliasson@arboga.se Receptionist

