Studera på distans och bo kvar: här är 5 fördelar med lärcentra
Plugga till ditt drömyrke och bo kvar på hemorten. Men istället för att sitta hemma vid köksbordet kan du få tillgång till allt
från studielokaler och datorer till studiecoach på ett lärcentra.
– Utan det hade det varit omöjligt för mig att studera till stödpedagog, säger Sofia Jakobsson.
Sofia bor i Jokkmokk och har familj med
tre barn så att flytta till annan ort eller
veckopendla för studier är praktiskt
omöjligt för henne. Hon har precis börjat
sina distansstudier till stödpedagog på
Yrkeshögskolan. Men har redan hunnit
få stor hjälp av lärcentrumet i Jokkmokk
då hon tidigare läst integrationspedagog
på distans.

heller flytta från Jokkmokk. Nu läser
hon sista året och under sina tre års
distansstudier har hon haft stor nytta av
lärcentra.

Katarina Wikström studerar till grundskolelärare på distans via Luleå tekniska
universitet.
Sofia Jakobsson studerar till stödpedagog
på distans via en Yrkeshögskoleutbildning.
– Här kan jag få tillgång till eget rum och
internet. Det är lättare att koncentrera
sig när jag får sitta i en miljö anpassad
för studier och får lämna hemmet. Det
blir som att åka till ett jobb.
Hjälp med motivation
Katarina Wikström är i samma situation.
Hon studerar till grundskolelärare på
distans på Luleå tekniska universitet.
Katarina har inte möjlighet, och vill inte

– Det har varit en förutsättning för att
kunna studera. Förutom att de har hjälpt
mig med det praktiska har de också
hjälpt mig hitta motivation. Och vad som
är viktigt att tänka på vid distansplugg,
säger Katarina.

få behålla invånare som dessutom vidareutbildar sig och bidrar till kompetensförsörjningen, säger Andréa.
– Alla mina klasskompisar bor på andra
orter och vi har digitala möten och
grupparbeten. På lärcentra kan jag
träffa andra studenter som ger mig nya
perspektiv. Jag kan diskutera med dem
vilket ger mig bra input, säger Sofia.
– Jag kan ta paus tillsammans med
andra studenter och får ta del av den
gemenskapen. Jag känner mig alltid
välkommen här. Mina tre år här har
varit underbara. Förutom all praktisk
hjälp med lokaler och annat har jag fått
stöd och pepp av personalen. När jag
har föreläsning har jag tillgång till eget
rum och koppla upp mig på en storbildsskärm, säger Katarina.

5 fördelar med Lapplands Lärcentra
• Studiero – anpassade lokaler
• Praktisk hjälp med datorer, internet
och skrivare.
• Lokaler att sitta i vid tentaskrivning.
• Studiecoach och vägledning om
behovet finns.
• Möjlighet att socialisera med andra
studenter - det ger nya perspektiv.

Stöd vid studier
Andréa Berger jobbar som utbildningsadministratör på Lapplands Lärcentra
och upplever att tillgången till dessa
miljöer gör stor skillnad för studenterna.
Men även för kommunen.
läs hela artikeln på lapplands.se/larcentra
– Det innebär större chans för att faktiskt

Visst vet du att du kan utbilda dig till ett yrke hos oss?
Hos oss kan du läsa till distributionselektriker, vattenkrafttekniker och bergmaterialingenjör. Vi har också utbildningar inom vård- och omsorg, pedagogik,
bygg bland mycket annat. Behöver du komplettera dina betyg kan du redan idag
söka till våra grund- och gymnasiekurser.
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Britt Karlsson, britt.karlsson@lapplands.se
Läs mer om och ansök till dessa eller andra utbildningar på lapplands.se/larcentra

Studerandeservice
Studerandeservice finns för dig som
studerar hos oss eller på andra utbildningar. Du kan nyttja våra lokaler, skriva
tentamen och använda vår tekniska
utrustning med mera.

Studiehörnan
För dig som läser en grund- eller gymnasiekurs finns Studiehörnan. Här får du handledning utifrån den hjälp du behöver.
Öppettider hittar du på lapplands.se/vara-larcentra

