
Välkommen till Vellinge Lärcenter! 

Roligt att du sökt dig till Vellinge Lärcenter! Vi hoppas att du kommer att trivas och nå dina mål med 
dina studier.  
 
 
Sedan 7 december bedrivs vår undervisning inte i skolans lokaler utan det sker genom fjärr- eller 
distansundervisning. Detta innebär att undervisning kommer att ske digitalt via Teams, vi har dock 
möjligheten att erbjuda handledning och stöd på plats för den som vill och har behovet. Vi hoppas 
att kunna komma igång med plastförlagd undervisning igen så fort det är möjligt.  
 
Vi som arbetar på Vellinge Lärcenter har som mål att skapa de bästa förutsättningarna för ditt 
lärande. Trots att vi just nu bedriver distans- och fjärrundervisning finns många möjligheter till extra 
stöd i form av handledning, vägledning. Ta tillvara på de möjligheter som ges, vi finns här för Dig! 
 
Din lärare på kursen kommer att kontakta dig på den mejladress du angav när du sökte kursen nästa 
vecka med information om kursens upplägg och hur undervisningen kommer att bedrivas under 
fjärrundervisningen. Behöver du få kontakt med din lärare så finns kontaktuppgifter längst ner i detta 
mejl. 
Du ska installera Teams så fort som möjligt, det är den plattformen vi använder i våra kurser. Det är 
viktigt att du installerar det på ett korrekt sätt för att kunna få kopplingar till din/dina kurser, nedan 
finns instruktioner om hur du gör.  
 
Eftersom vi inte kan starta med ett fysiskt informationsmöte har vi här samlat en del av 
informationen som du behöver som elev på Vellinge Lärcenter. 
 
På vår hemsida: https://www.vellinge.se/vellinge-larcenter/for-dig-som-studerande/ finns 
uppdaterad Covid-19 information, schema, kontaktuppgifter och mycket mer. 
 
Vellinge-konto 
Med ditt Vellinge-konto får du tillgång till Officepaketet och en egen personlig vellinge.se mailadress. 
Inloggning skickas ut per automatik före eller i anslutning till kursstart, till den e-postadress du 
registrerat i samband med din ansökan.  Logga in på https://www.office.com/ med den mejladress 
(förnamn.efternamn@edu.vellinge.se) och inloggningsuppgifter du fått och ladda ner Officepaketet 
till din telefon/dator /platta. I Officepaketet finns även TEAMS-appen som du ska ladda ner för att 
kunna följa undervisningen. 
Saknar du dessa uppgifter kan du kontakta vår IT-support Evry, via tel. 040-425333, 
servicedesk.vellinge@evry.com alt. kontakta vår administratör, jessica.kareseit@vellinge.se   
 
Kom igång med TEAMS 
När du laddat ner Officepaketet enligt ovan kan du nu ladda ner TEAMS-appen. Har du Officepaketet 
sedan tidigare måste du ändå ladda ner Teams på nytt genom att logga in med enligt ovan för att få 
korrekt kopplingar till dina kurser. På vår hemsida finns instruktioner om hur du laddar ner appen 
korrekt för att få kopplingar till dina kurser och komma igång med dina studier. 
https://www.vellinge.se/vellinge-larcenter/for-dig-som-studerande/teams-i-undervisningen/ När du 
kommit in på Teams kommer din kurs finnas där som ett team. Finns den inte där så löser vi det vid 
uppstartsmötet med din lärare.  

 
Digitalt Lärcenter - boka handledning och vägledning 
Du kan på ett enkelt sätt boka tid hos studie- och yrkesvägledning, specialpedagog och flertalet 
ämneslärare genom den här tjänsten. Du kan välja att boka mötet digitalt eller på plats. I tjänsten 
finns möjlighet att berätta vem du vill träffa, vad du önskar ta upp samt bifoga dokument - allt för att 
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vi ska kunna förbereda mötet och vägleda och handleda dig på bästa sätt. Du använder ditt bankid 
för att logga in. 
https://kontakt-tjanster.vellinge.se 

 
 
 
Avbrott  
Om du varit frånvarande och inte haft regelbunden kontakt med din lärare samt inte har anmält 
sjukdom eller annan giltig orsak anses du efter 3 veckor ha avbrutit kursen och skrivs ut.  
Glöm inte att meddela skolan och CSN vid sjukskrivning och kursavbrott. Önskar du göra avbrott på 
kusen meddelar du detta till administrationen som registrerar det.  
  
Betyg  
Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Betygsdokument utfärdas inte automatiskt, utan du 
måste själv anmäla att du vill ha dina betyg på papper. Önskar du få dina betyg eller andra 
studiedokument i pappersformat kontaktar du Vellinge Lärcenters administrationsavdelning. Dina 
betyg rapporteras per automatik till den nationella betygsdatabasen UHR, vilket innebär att när du 
aktivt har sökt en universitets- eller högskoleutbildning via www.antagning.se  så kommer dina betyg 
automatisk att laddas upp. Vanligen förekommer någon dags fördröjning innan du kan se betygen 
efter att du sökt en utbildning eller kurs. Om du studerar med syftet att få en gymnasieexamen eller 
studieintyg behöver du kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.  
  
Betygskriterier  
Till alla kurser finns nationellt eller lokalt utarbetade betygskriterier. Läraren informerar om vad som 
krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna.  

 
Individuell studieplan  
Alla elever har en individuell studieplan. Denna gör du tillsammans med vår studie- och 
yrkesvägledare. Planen visar "ramarna" för dina studier och i den framgår dina mål med studierna, 
vilka kurser du ska läsa, antal poäng samt studietid. För varje kurs du läser gör du sedan tillsammans 
med läraren en kursplanering. Den visar vad du ska göra i kursen och när detta ska ske. För dig som 
är studerande vid Vellinge Lärcenter så kan du alltid nå din fullständiga studieplan via 
ansökningssidan där du först ansökte till våra kurser. Både under och efter din studietid här hos oss.  
Du hittar länken via Vellinge Lärcenters hemsida. Direktlänk till ansökningssidan;   
vellinge.se/sjalvservice/forskola-och-skola/ansok-till-komvux/   
  
- Klicka på "Ansök här"   
- Logga in med uppgifterna du fick när du ansökte om användarkonto   
- Klicka på "Ansökan", "Ansökan VUX"   
- Till höger ser du länk till Mina Kurser (min studieplan)   
  
Här kan du ta del av din studieplan och även skriva ut den. Önskar du uppdatera din studieplan kan 
detta göras i samband med att du ansöker om en ny kurs. Är detta inte aktuellt men du anser att den 
behöver korrigeras kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på skolan för ett samtal där ni 
gemensamt kan gå igenom och uppdatera din studieplan.   
Om du inte har kvar dina inloggningsuppgifter går du in på samma länk enligt ovan, men klickar då på 
"Registrera dig för att kunna söka till Komvux", och beställer ny inloggning via fliken "beställning av 
id".  
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Kursplanering  
För varje kurs du läser gör du en kursplanering tillsammans med läraren. Den visar vad du ska göra i 
kursen och när detta ska ske. (Se även individuell studieplan.)  
Det är mycket viktigt att du följer planeringen. Om den ändå behöver ändras, t.ex. genom att du vill 
förlänga en kurs, ska du i god tid diskutera det med lärare och studie- och yrkesvägledare.  
 
Schema 

När vi återgår till reguljär undervisning gäller schemat fullt ut som du finner på:  

https://www.vellinge.se/vellinge-larcenter/for-dig-som-studerande/schema/ 
I väntan på detta får du undervisning och uppgifter motsvarande tid genom distans- och 
fjärrundervisningen.  
 
Kurslitteratur  
Du skaffar själv dina läroböcker. I samband med kursstarten meddelar dina lärare vilka böcker du 
behöver. På biblioteket finns de flesta läroböcker tillgängliga för utlåning. 
https://bibliotek.vellinge.se/web/arena/welcome  

 
Studie- och yrkesvägledning  
Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig som vuxenstuderande med information och vägledning 
under dina studier. Har du frågor kring val av vidare studier, ansökningstider, behörighet e t c är det 
också studievägledaren du ska vända dig till. Här kan du också få översiktlig information om 
studieekonomi. Boka möte med Studie- och yrkesvägledare sker via Det digitala lärcentret, 
https://kontakt-tjanster.vellinge.se 

 
Specialpedagog    
Ulrika Sachs och är specialpedagog på Vellinge Lärcenter. Du kan vända dig till Ulrika om du har 
frågor om dina studier, behöver hjälp med struktur, handledning eller andra frågor som rör din 
utbildning.  Boka möte med Ulrika via Det digitala lärcentret, se ovan. 
 
Kontakt Vellinge Lärcenter  
Besöksadress: Norrevångsgatan 5, VELLINGE (Bryggan)  
Besöksadress: Norrevångsgatan 1, VELLINGE (Borgen)  
Postadress: Box 23, 235 21 VELLINGE  
Telefon: 040- 42 56 00  

 
Biträdande rektor           
Emelie Clemedsson (Vellinge Lärcenter)(Bryggan)   
42 56 28  
emelie.clemedsson@vellinge.se   
  
Skol- och elevadministration  
 Jessica Kareseit(Bryggan)  
(Elevregistrering VLC, administration)   
42 57 87  
jessica.kareseit@vellinge.se  

 
Therese Olén Ekelund(Borgen)   
(Administrativ chef)  
42 56 11  
therese.olenekelund@vellinge.se 
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Studie- och yrkesvägledarteamet(Bryggan)  
Anne Wärenfalk      
(SYV – Vuxenstuderande Komvux)                                                                                           
42 56 52  
anne.warenfalk@vellinge.se 
  
Gunilla Larsson Serebrink 
(SYV – Vuxenstuderande SFI, Komvux Grund)  
42 56 55 
gunilla.l.serebrink@vellinge.se 

 
 
Lärarpersonal  Vellinge Lärcenter  

 
Biologi: 
Evenäs Sjöström, Maria  
Maria.EvenasSjostrom@vellinge.se 
 
Engelska: 
Gehrmann, Christoffer  
christoffer.gehrmann@vellinge.se  
 
Fysik: 
Hjelmström, Björn   
bjorn.n.hjelmstrom@vellinge.se 
 
Historia: 
Nylander, Mattias  
mattias.a.nylander@vellinge.se  
 
Kemi: 
Olofsson, Kristina   
Kristina.olofsson@vellinge.se 
 
Mattematik: 
Jakobsson, Henrik   
henrik.jakobsson@vellinge.se    
 
Naturkunskap: 
Krüger, John  

John.Kruger@vellinge.se  

 
Psykologi: 
Andersson-Schouenborg, Rosita  
rosita.a.schouenborg@vellinge.se   
 
Samhällskunskap: 
Nylander, Mattias  
mattias.a.nylander@vellinge.se  
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Svenska/Svenska som andrsspråk 
Cöster-Ahl, Pelle  
pelle.l.costerahl@vellinge.se      
 
Erlandsson, Josefin   
josefin.erlandsson@vellinge.se 
  
Specialpedagog:  

Sachs, Ulrika (USS)SFI/Spec  

Ulrika.sachs@vellinge.se  

På hemsidan finns alltid uppdaterade Kontaktuppgifter till lärare, gå in på respektive ämne.  
https://www.vellinge.se/vellinge-larcenter/kursutbud/  
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