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Sommartider på vuxenutbildningen 
 
Under sommaren och semesterperioden har vuxenutbildningen stängt. Det betyder att vi  gärna ser att ni, 
om möjligt, kontaktar oss före eller efter semesterperioden för att få hjälp med administrativa frågor.  
Under perioden 5 juli - 2 augusti har vi semester och det kan ta lite längre tid än vanligt att få ut betyg, etc 
från skolans expedition. Det kan också ta längre tid att få hjälp med blanketter från CSN, rapporter och 
intyg. Under den här perioden gör vi inte heller ändringar i era studieplaner eller förlänger kurser. Avbrott 
måste dock alltid meddelas. Mejla oss om du avbryter en kurs under sommaren! Sista ansökningsdag för 
höstens kurser är 6 augusti. 
 
Studerande på Hermods 
Under vårterminen och fram till den 30 juni har skolverket stoppat alla nationella prov. Besked om hur 
nationella prov ska hanteras efter det datumet väntas komma från skolverket inom några veckor. För dig 
som studerar på distans via Hermods och läser en kurs som innehåller ett nationellt prov som ska skrivas 
under juli, kontakta oss på Pihlskolan senast 1 juli för att boka in provskrivning under sommaren. Under 
sommarstängningen gör vi inte ändringar i era studieplaner eller förlänger kurser. Avbrott måste dock alltid 
meddelas. Mejla oss om du avbryter en kurs under sommaren! 
Kontakt Hermods 
Frågor och teknisk support, kontakta:  
studerandeservice@hermods.se telefon 010-142 10 00 
måndag till fredag 9-16 
Kvällsöppet måndagar och onsdagar 17-19 
Lördagar och söndagar 12-15 
 
Studerande på Vårdkompetens i Värmland 
Frågor och teknisk support 
vardkompetens@gmail.com 
SMS    076-5566020 
 

Vi önskar er en trevlig sommar!    

Lindamarie Brandt, biträdande rektor 
lindamarie.brandt@hellefors.se    0591-64226 
 

Anna Åsling, studie- och yrkesvägledare  
anna.asling@hellefors.se   0591-64202 
 

Annika Hagsten, administratör  

annika.hagsten@hellefors.se  0591-64195 
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