
Bjuvs Lärcentrum  

Tibbarpsgatan 41  

267 33 BJUV  

Information till kursdeltagare på  

Bjuvs Lärcentrum  

Välkommen till Bjuvs Lärcentrum!   

Vi hoppas att du ska trivas hos oss och nå dina mål. För att trivseln och funktionen ska vara den 
allra bästa när du studerar hos oss skulle vi vilja att du tar del av nedan information.  

 Skolans öppettider (helgfri dag)  

 Måndag, tisdag, onsdag och torsdag klockan 08.00 - 16.00  

 Fredag klockan 08.00 - 14.00  

 Med reservation för ändringar.  

Receptionens öppettider (helgfri dag):  

 

Måndag, onsdag och torsdag klockan 08.00-12.00, 12.30-13.30  

 

Med reservation för ändringar.  

 

Telefonnummer: 042-458 50 00  

Assistent  

Lise-Lotte Edman  

E-post: lise-lotte.edman@bjuv.se  

Assistent/ vaktmästare  

Ramona Sigfridsson  

E-post: ramona.sigfridsson@bjuv.se  

Assistent   

Rebecca Svensson  

E-post: rebecca.svensson@bjuv.se  

Rektor 

Jeannette Persson 

E-post: jeannette.persson@bjuv.se   

Biträdande Rektor  

Sara Holmberg  

E-post: Sara.holmberg@bjuv.se 

Studie- och yrkesvägledning   

mailto:jeannette.persson@bjuv.se
mailto:Sara.holmberg@bjuv.se


Välkommen att komma och träffa våra studie- och yrkesvägledare på Bjuvs Lärcentrum.   

Om du har frågor om grundläggande och gymnasial nivå enstaka kurser kontaktar du 
Maria Thyrén  

Telefon: 042 - 458 52 56  

E-post: maria.thyren@bjuv.se  

Telefontid (helgfri dag)  

måndag, tisdag, onsdag, torsdag  

08.30-09.30  

Drop-in (helgfri dag)  

måndag, tisdag, onsdag, torsdag  

10.00-11.00  

Om du har frågor om yrkesutbildningar på gymnasial nivå kontaktar du  
Adelina  Ukehaxhaj:  

Telefon: 042 - 458 52 55  

E-post: adelina.ukehaxhaj@bjuv.se  

Telefontid (helgfri dag)  

måndag, tisdag  

08.30-09.30  

Drop-in (helgfri dag)  

måndag, tisdag  

10.00-11.30  

Om du har frågor om Sfi eller Särskild utbildning för vuxna kontaktar du  
Ingrid Nöstdal  Persson  

Telefon: 042 - 458 56 17  

E-post: ingrid.nostdal@bjuv.se  

Telefontid (helgfri dag)  

måndag, onsdag  

08.30-09.30  

 

Drop-in (helgfri dag)  

måndag, onsdag 

 10.00-11.30  

Besöks- och telefontider finns också på www.bjuv.se  

 

Med reservation för ändringar. 

 



CSN  

Studiestöd utbetalas enligt Centrala studiestödsnämndens bestämmelser till elev som studerar på 

minst halvtid. Observera när det gäller studiehjälp, behöver man studerar på heltid.  

Till grund för bedömningen av studiernas omfattning ligger ett särskilt poängsystem, där varje  
ämne poängsätts.  
Som vuxenstuderande finns möjlighet till studiemedel, studiestartsstöd, omställningsstudiestöd 
samt studiehjälp. Studiestöd kan inte sökas om du studerar  på Sfi.   

Närvaro/frånvaro  
Undervisningstakten är ganska hög inom vuxenundervisningen. Det är därför nödvändigt att  
vara närvarande. Observera: om du har CSN, rapporterar skolan din frånvaro/inaktivitet till  
CSN. CSN beslutar sedan om din frånvaro/inaktivitet medför indraget studiestöd och  
omedelbar återbetalningsskyldighet.  

OBS!!! Vid studieavbrott ska du meddela din lärare, studievägledaren och CSN OBS!!!  

Frånvaro  
Om du på förhand vet att du kommer att vara borta någon eller några lektioner, meddela 
läraren detta. Läraren informerar dig om vad du behöver läsa på egen hand.  

Avbrott  
Kurserna planeras på det antal deltagare som anmält sig. Många avbrott från en kurs kan göra 
att kursen måste läggas ner. Sluta därför inte utan att tala med studievägledare eller din lärare.  
Avbrott måste alltid anmälas.  

Obs! Barn får inte medtagas på lektionerna och obehöriga får inte vistas på lektionen.  

Försäkring  
Bjuvs kommun har tecknat olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under skoltid och  
praktiktid.  

Läroböcker  
Elever som läser på Sfi och grundläggande vuxenutbildning får låna böcker under 
studietiden. Övriga bekostar själv sina läromedel.  

Betyg  
Du som läser på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, beställer utdrag ur   
betygskatalogen/samlat betygsdokument via ditt webbansökningskonto under "Mina sidor"   
eller på receptionen. Handläggningstiden är 2 veckor.  

Du som vill ha ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning eller ett   
slutbetyg/examensbevis från gymnasial vuxenutbildning kontaktar vår studie- och   
yrkesvägledare på grund- och gymnasievux. Handläggningstiden är 1 månad. 

 

Särskild prövning  
Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare, som hänvisar till prövningsförrättande lärare. 
Särskilda prövningar på hela kursen sker under prövningsperioden.  

Prövningsavgift 500 kr   

Elev med betyget IG/F ingen avgift.  

Avgiften skall vara betald innan prövningen äger rum.  

Universitet/ Högskola  
Elev som sökt universitetsstudier/högskolestudier samt önskar betyg för komplettering, innan 
terminen är slut, måste kontakta studievägledaren och sin lärare.  



Rökning  
Rökning är ej tillåten på Bjuvs Lärcentrum, detta gäller även på Bjuvs Lärcentrums parkering  
och vid entrén.  

Klagomål och synpunkter  
Det är mycket värdefullt för oss att få reda på vad du tycker om Bjuvs Lärcentrum.  
Vi välkomnar alla synpunkter, både positiva och negativa.  

Klagomål och synpunkter kan lämnas skriftligt eller muntligt. Dina klagomål och synpunkter  
lämnas direkt till berörd personal, biträdande rektor eller rektor. Har du synpunkter på rektors  
hantering av ditt ärende lämnas dessa direkt till verksamhetschef för Bjuvs Lärcentrum. 
Självklart får du skicka in klagomål och synpunkter anonymt, det finns en brevlåda för detta på  
skolan. Se Bjuvs Lärcentrums rutiner för klagomåls- och synpunktshantering.   

 Elevråd  
 Vi har ett elevråd på skolan som ses fyra gånger per år under ledning av rektor och     
biträdande rektor. Elevrådsrepresentant väljs i din klass.   

 Kursutvärdering  
 Minst en gång i halvåret genomför vi en kursutvärdering, där har du möjlighet som elev att   
lämna synpunkter.  

 Företagsträffar  
 Bjuvs Lärcentrum anordnar återkommande företagsträffar där företag/arbetsgivare kommer   
och berättar om sin verksamhet på Bjuvs Lärcentrum. Du som elev får möjlighet att träffa  
företagen/arbetsgivarna och kan ställa frågor. Prata med din lärare för att få mer information   
om tid och plats för dessa träffar.   

 Byte av mobilnummer eller email  
 Då vi kommunicerar med dig, som elev när det gäller exempelvis inställda lektioner, via   
SMS eller email, är det av största vikt att du meddelar oss när du byter mobilnummer   
eller email.  

 Rektor  

 Vuxenutbildningen, Bjuvs Lärcentrum 


