Välkommen till distansstudier via Hermods med
start den 22 augusti 2022
Hej!
Du inbjuds härmed att vara med på en information om distansstudier som
vägledarna på Vuxenutbildningen håller i. Detta brev skickas ut till alla som
registrerats på distanskurser via Hermods med start den 22 augusti.
Informationen hålls digitalt torsdagen den 11 augusti kl 10:00 i Teams.
Informationen tar ca 45 minuter.
Vill du testa ljud och bild finns vi online från kl 9:45. För att kunna ta del av
informationsmötet klickar du på länken:
Klicka här för att ansluta till mötet
Observera att om du använder en telefon eller läsplatta behöver du ladda ner en
app som heter Teams, finns där appar finns.
Hermods vet ännu inte om att du ska studera via dem, så i mötet kommer du
uppmanas att ta kontakt med oss efteråt och upprätta en individuell studieplan
och få inlogg till lärplattformen Novo. Har du redan gjort en planering och fått
ditt inlogg behöver du inte kontakta oss efter mötet.
Om du ska göra en längre studieplanering ska du kontakta någon av studie- och
yrkesvägledarna efter mötet. Telefonnummer och mailadresser finns på nästa
sida.
Om du endast ska läsa 1-2 kurser och efter informationen vet vilken studietakt
du önskar rekommenderar vi att du mailar ditt personnummer, namn, kurs och
studietakt till vuxenutbildningen@gotland.se

Information att läsa igenom, om distansstudier via Hermods:
Information om Hermods och Novo
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Välkommen till distansstudier via Hermods med
start den 22 augusti 2022
Inspelning från ett tidigare informationsmöte (om du inte kan närvara eller vill
se mötet igen):
Missade du informationsmötet om distansstudier via Hermods? - Region
Gotland

Välkommen önskar studie- och yrkesvägledarna och expeditionen!

Inger Halvarsson
0498-20 36 05
inger.halvarsson@gotland.se

Susanne Martinsson
0498-20 36 44
susanne.martinsson@gotland.se

Sofi Öhrn
0498-20 36 96
sofi.ohrn@gotland.se

Andrea Persson
0498-20 36 72
andrea.persson@gotland.se

Fia Viktorsson
vuxenutbildningen@gotland.se

Maggan Qviström
vuxenutbildningen@gotland.se
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