
Perstorps kommun köper gymnasiekurser på distans 

via Helsingborg 

 

Obs! 

Efter det att din ansökan är 

godkänd är det Helsingborg 

och Hermods som sköter allt 

kring din kurs. Det är även 

Vuxenutbildningen i 

Helsingborg som utfärdar 

betyget i kursen/kurserna. 

 

Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med 

arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare 

via webben. 

I kurserna får du en studieguide som fungerar tillsammans med litteraturen för att du ska veta 

vad du behöver lära dig och vad du ska läsa. 

Ansökan och sista ansökningsdag 

Du ansöker i vuxenutbildningens webbansökan. Sista ansökningsdag är 3 veckor före 

kursstart.  

Kursstart 

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare 

eller enligt ditt önskemål. 

Litteraturlista 

Här hittar du litteraturlista. 

OBS! Informationsmöten 

Du kommer att kallas till ett informationsmöte, ifall du inte har studerat på distans tidigare 

eller att det var mer än ett år sedan. Detta är obligatoriskt, vilket innebär att du måste närvara 

för att sedan få studera på distans. 

Mötet sker digitalt via Teams på måndagar klockan 15:00 – ca 16:00. Inbjudan till mötet 

kommer från Hermods via mejl några dagar före mötet, glöm inte att titta i skräpposten. 

  

https://helsingborg.se/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning/ansokan-till-vuxenutbildning/
https://novo.hermods.se/kurslitteratur/


Studiehandledning 

Till dig som studerar matematik/fysik, engelska eller svenska/svenska som andraspråk 

erbjuder vi studiehandledning på Prästgatan 23. Du kan också boka en tid på nätet till aktuell 

handledare. Webbmötet sker via Skype. Här hittar du aktuella handledningstider: 

Matematik/Fysik 
På Prästgatan 23: 
Tisdag klockan 08:00-11:00 

Onsdag klockan 13:00-16:00 

Bokningsbart via nätet: 
Måndag klockan 18:00-21:00 

Onsdag klockan 16:00-20:00 

Engelska 
På Prästgatan 23: 
Tisdag klockan 12:15-16:15 

Onsdag klockan 14:00-16:00 

 

Bokningsbart via nätet: 
Måndag klockan 18:00-21:00 

Onsdag klockan 16:00-20:00 

Svenska/Svenska som andraspråk 
På Prästgatan 23: 

Onsdag klockan 08:00–14:00 

 

Bokningsbart via nätet: 
Tisdag klockan 16:00–22:00 

Nationella prov 

ingår i kurserna Engelska 5 och 6, Matematik kurs 1-4, Svenska kurs 1 och 3 samt Svenska 

som andra språk kurs 1 och 3. Proven görs på plats i Helsingborg och är obligatoriska. 

Vill du läsa ett NO-ämne? 

Då ska du vara beredd på obligatoriska laborationer. Dessa sker på Momentum, på Karlsgatan 

4 i Helsingborg,  och du måste anmäla dig till dem i tid. Mejla labbnvskane@hermods.se. Om 

du vill läsa någon kurs som inte finns med i den här listan så kontakta studievägledare. 

För dig som läser kurser i matematik 

Du som läser kurser i matematik 2a, 2b, 2c eller matematik 3b, 3c måste även läsa Matematik 

repetition. Det är en orienteringskurs som du läser inför aktuell matematikkurs. 

Orienteringskurser ger inga betyg och räknas inte in i examensbevis. 
Kontakta Hermods 

 

mailto:labbnvskane@hermods.se
https://helsingborg.se/?post_type=forskola-och-utbil&p=2231

