Välkommen till NVU och Hermods distanskurser!
Tack för att du har valt att studera hos oss. Vi hoppas att du ska trivas och att dina studier kommer att
vara givande för dig. Vi har en obligatorisk startträff där du får hjälp att komma igång.
Nedan finner du också viktig information om dina studier på Hermods.

Dina kurser
De kurser du har valt att studera hittar du i vår utbildningsportal som heter Novo.
Du hittar din/dina kurser under länken Mina kurser.
Varje kurs är uppbyggd kring följande:
-

Studieguider: Webblärarens ord i tryckt form som lotsar dig genom kursen. Vi rekommenderar att
man skriver ut den på de kurser man läser så att man har de till hands under tiden man läser sin kurs.

-

Uppdrag/prov: Frågor som rättas av din webblärare och som är betygsgrundande. De kurser som
kräver att Nationella prov genomförs, skall bokas vid registreringen på Lärcenter Norberg.
OBS! Provet kan vara uppdelat på två tillfällen. Du skall ha med dig giltig legitimation.

-

Muntlig examination: Det slutgiltiga kunskapstestet som görs tillsammans med din webblärare på
internet via en webbkamera. Efter den Muntliga examinationen får du ditt betyg. OBS! Du måste ha
följande för att genomföra en Muntlig examination:
o Internetuppkoppling via bredband
o En webbkamera
o Ett headset
o En mikrofon

Mer om muntlig examination

När det är dags för den muntliga examinationen börjar du med att boka en tid hos din lärare på Novo som
sen skickar ut instruktioner till din mail.
Vill du göra den på skolan måste du kontakta Hans Wallin 0223-44531 hans.wallin@nvu.se så fort som
möjligt för att boka din tid och dag. Hans har semester v. 27, 28, 29, 30 då kan du ev. nå Mattias
Pålsson (via mail mattias.palsson@nvu.se). Vecka 28, 29, 30 kan vi inte garantera hjälp med
muntliga prov.
Under sommaren kan du även höra av dig till vux@nvu.se
Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation, när du ska genomföra den muntliga examinationen.
En del kurser kräver Nationella prov och för att det ska vara hanterbart får du en tid vid registreringen.
Provet genomförs i Norberg och Fagersta.
Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation.
Datum för Nationellt prov är: 7 augusti 9.00 Norberg, 15 augusti 12.40 Fagersta D-huset D 22, 17
augusti 12.40 Fagersta D 29
Vi förväntar oss att du kommer till Nationellt prov utsatta datum. Skulle du inte hinna med
kursen som planerat till dessa datum, ska du ändra din studieplan.
Du kan maila vux@nvu.se för akuta ärenden.
Uppge ärende, namn, personnr, mail och tele.nr.
Lycka till!
Användarnamn:
Ditt användarnamn är din e-post, enligt följande modell: xxxxxx01vux@nvu.se
Lösenord:
Ditt lösenord kommer att skickas till dig via e-post som är angett vid din registrering. Om du ändrar ditt
lösenord tar det 15 minuter efter ändring, tills du kan logga in med det nya.

