Information om NTI-skolan
Utbildning på gymnasial- och grundläggande nivå, med undantag för vård- och
omsorgsutbildningen, sker via www.NTI.se och deras lärplattform Omnius. Inför kursstart
kommer du att få inloggningsuppgifter via sms och mejl. Om du redan nu vill se hur
lärplattformen ser ut kan du besöka denna sida: https://nti.se/distansutbildning/larplattformenomniway/

Stöd och hjälp i kursen
När du påbörjar dina studier hos NTI-skolan kommer du att få svara på några frågor om dig
själv och det är viktigt att du talar om ifall du har behov av extra stöd och/eller anpassningar.
Om du behöver hjälp med någon uppgift är det i första hand din lärare på NTI du ska
kontakta. Om du har behov av handledning på plats kan du via mejl boka en tid med vår
handledare Ann Torstensson ann.torstensson@ljusnarsberg.se

Förlängning av kurs eller avbrott
Om du behöver förlänga eller avbryta en kurs ska du skicka ett mejl till
komvux@ljusnarsberg.se
Vid förlängning av kurs ska du höra av dig senast på onsdagen den sista kursveckan.
Tänk på att en förlängning/revidering av studieplanen kan påverka ditt studiemedel från CSN,
det är därför viktigt att du även kontaktar dem vid en förändring.

Betyg F i kursen
Om du fått betyg F i en kurs har du möjlighet att göra en F-komplettering inom ett år, du
kontaktar då den lärare du haft i kursen.

Nationella prov
I en del kurser ingår det att skriva ett nationellt prov. Detta görs på plats hos oss på Komvux i
samarbete med NTI-skolan.
Vid frågor om nationellt prov kan du kontakta provadministrationen på NTI.
Om du med kort varsel bokar om ditt nationella prov behöver du även meddela Ann
Torstensson ann.torstensson@ljusnarsberg.se

APL
I vissa kurser i yrkespaketet för barnskötarutbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande
(APL). APL-plats ordnas via kommunen och kontaktperson är
jenny.karlsson@ljusnarsberg.se

HLR
I kursen grundläggande vård och omsorg ingår en utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR).
Om du inte redan har ett intyg som påvisar att du genomgått en sådan utbildning under det
senaste året kan du boka en digital utbildning genom att kontakta praktiksamordningen på
NTI-skolan. För att låna en HLR-docka kan du mejla till komvux@ljusnarsberg.se

