Välkommen till vuxenutbildningen på Studiecentrum
Du har blivit antagen till vuxenutbildningen i Piteå. Varmt välkommen! Vi hoppas du kommer att bli nöjd
och önskar dig lycka till med studierna!
Vid kursstart har vi ett speciellt schema som bara gäller den dagen.
Utbildningsplats
Allmän information

Studiecentrum, Lidgatan 2 B, Piteå
Du ska gå in på https://pitea.infocaption.com/1182.guide
där det finns en filmserie om saker du behöver känna till
när du studerar på Vuxenutbildningen i Piteå (egen regi).
Din lärare räknar med att du gjort detta.

Kursintroduktion

Du ska också gå på kursintroduktion i den eller de kurser du ska läsa (se tid
och plats på andra sidan). Om du inte kan komma på kursintroduktion måste du
meddela lärare i varje kurs. Om du inte börjat dina studier inom en vecka efter
kursstart förlorar du din plats.

Schema och litteratur

Finns på: www.pitea.se/vux under sidan: För dig som elev.

Viktigt

Om du inte kan börja dina studier, vill göra en förändring i din studieplan, eller
avbryta dina studier ska du vända dig till Vuxenutbildningens Studie- och
yrkesvägledning tel. 0911-69 60 00 eller vuxenutbildningen@pitea.se.

Kursfrågor

Ställer du till ansvarig lärare. Kontaktuppgifter till läraren hittar du på andra
sidan.

Orienteringskurs (ORK) Kopplad till ämnet det berör. Ska du exempelvis orientera i Svenska och sedan
läsa Svenska 1, ska du gå kursintroduktion i Svenska 1.
3-veckors regeln

Om du inte hör av dig på 3 veckor har du själv gjort avbrott på dina kurser.

Inloggningsuppgifter

Hämtar du själv i receptionen i anslutning till kursstart eller skickas som brev
till folkbokföringsadress. Du ska kunna visa legitimation om du hämtar dem i
receptionen.

CSN

Har du sökt eller ska du söka studiemedel från CSN? Tänk på att du själv måste
meddela CSN om du gör studieförändringar som kan påverka dina studiemedel.
www.csn.se

Bra att veta

På Vuxenutbildningens hemsida www.pitea.se/vux hittar du planen mot
diskriminering och kränkande behandling samt rutiner för hur du kan göra ett
skriftligt klagomål. Där hittar du även Drop-in tider hos Studie- och
yrkesvägledare.
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KURSSTART

TID

KLASSRUM

LÄRARE

E-POST

Engelska Grund, 5 & 6

12:00 - 13:00

Orren

Lena Berggren

lena.berggren2@pitea.se

Historia 1
Information och
kommunikation 1
Matematik 2

14:30 - 14:50

Järpen

Lars Uhlin

lars.ulin@pitea.se

8:00 - 8:40

Järpen

Carola Johansson

carola.johansson@pitea.se

10:00 - 10:40

Orren

Lotta Österlund

lise-lotte.osterlund@pitea.se

Matematik 3 & 4

10.00 - 10.40

Orren

Daniel Kostet

daniel.kostet@pitea.se

Matematik Grund, 1

10:00 - 10:40

Orren

Björn Välitalo

bjorn.valitalo@pitea.se

Naturkunskap 1 & 2

13:00 - 13:50

Orren

Björn Välitalo

bjorn.valitalo@pitea.se

Religionskunskap 1

13:50 - 14:10

Järpen

Lars Uhlin

lars.ulin@pitea.se

Samhällskunskap 1

14:10 - 14:30

Järpen

Lars Uhlin

lars.ulin@pitea.se

Samhällskunskap Grund

15:50 - 16:10
Tisdag 10.00 11:20
10:40 - 11:00

Orren

Jonny Gunnarzon

jonny.gunnarzon@pitea.se

Gåsen

Jonny Gunnarzon

jonny.gunnarzon@pitea.se

Järpen

carola.bergman@pitea.se

10:40 - 11:20

Orren

Carola Bergman
Erik Winblad von
Walter

11:00 - 11:30

Järpen

Carola Bergman

carola.bergman@pitea.se

Studieteknik
Svenska 1 & 2
Svenska Grund/ Svenska
som andraspråk Grund
Svenska som andraspråk
1&2

erik.winbladvonwalter@pitea.se

REKTOR

TELEFON

E-POST

Ingrid Lundgren Grankvist

0911-69 64 14

ingrid.lundgren-grankvist@pitea.se

ÖVRIGT
Studiecentrum, studievärd
Ylva Johansson
Studie- och yrkesvägledning/
Ansökan/Studieförändringar

TELEFON

E-POST

0911-69 60 00

ylva.johansson2@pitea.se

0911-69 60 00

vuxenutbildningen@pitea.se
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