
                      BEHÖRIG:    PRIO: 
 

Information enligt § 23-24 i personuppgiftslagen (1988:204, PuL) 
De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas av Lunds kommuns administration och  
kan komma att lämnas till tredje part. 

 

Distansstudier på Hermods   Datum: __________ 
 
Namn:__________________________________________________________________________ 

Personnummer:__________________________________________________________________ 

Mail:  

                       

                       

 
Tel nr:  

          

 

Hemkommun: ___________________________________________________________________ 

Studieplanering:  OBS: Ej Ma/No 
 
Kurs:____________________________________________________________________________ 

Studietakt:_________ Start, måndagen den:___________ Slut, fredagen den:_________________ 

 

Kurs:___________________________________________________________________________ 

Studietakt:_________ Start, måndagen den:____________ Slut, fredagen den:_______________ 

 

Kurs:___________________________________________________________________________ 

Studietakt:_________ Start, måndagen den:____________ Slut, fredagen den:_______________ 
 

 Du gör din webbansökan på Lunds vuxenutbildnings ansökningssida. Länk till denna samt till 
hur man skaffar inloggningsuppgifter hittar du på: www.lund.se/vagledningscentrum. 
 

 Lämna/skicka kvittensen/ansökan, betyg och denna blankett senast 4 veckor före önskad 
kursstart till Lärcentrum, 234 81 Lomma. 

 Du har träffat __________________________ mailadress:____________________________ 

 Har du frågor gällande din kurs/kurser efter att du gjort din ansökan vänligen kontakta 
Hermods på distanslund@hermods.se 



 

 

Bra att veta inför dina studier på Hermods 

 

 
 Om din ansökan beviljas får du inom en vecka från det att din ansökan är komplett ett mail 

från Hermods med all information som du behöver inför din kursstart. Du får också en 
inloggning till deras lärplattform, Novo. 
 

 Litteratur finns på www.hermods.se 
 

 Du kommer att bli kallad till ett obligatoriskt informationsmöte hos Hermods i Lund, veckan 
innan dina studier börjar. 
 

 Är du inaktiv, det vill säga inte lämnar in uppdrag i Novo under 21 dagar, blir du automatiskt 
avbruten från din kurs. 
 

 Du behöver boka in tid för muntlig examination och eventuellt nationellt prov under din kurs. 
Systemet kommer uppmärksamma dig på när det är dags att boka in. 
 

 Behöver du förlänga din kurs gör du det genom att skicka ett mail till matilda.loth@lomma.se 
Det är inte möjligt att förlänga en kurs mer än 3 gånger. Förlängning måste göras senast en 
vecka innan kursslut. 
 

 Gör din ansökan till CSN i god tid. Hermods tillhör vuxenutbildningen i Lund, markera detta 
alternativ i din ansökan. Under studieperiod skriver du in startdatum och slutdatum på dina 
kurser och räknar ihop det totala antalet poäng dina kurser genererar. 
 

 När du läst färdigt din kurs beställer du ditt betyg genom att skicka ett mail till 
betyg@hermods.se. Uppge namn, personnummer, kurs/er samt att du läst via Lunds 
vuxenutbildning. 

 

 

Lycka till med dina studier! 

 


