
Information till dig som studerar hos oss

Välkommen



Lokaler du kan nyttja

På vårt lärcenter kan du nyttja flera olika rum för studier, enskilt eller i 

grupp. För de rum som kräver bokning finns en kalender vid respektive 

dörr där du skriver in de tider och dagar du önskar boka rummet. De rum 

eller ytor som inte är bokningsbara använder du om det är ledigt. Vill du 

använda dator och annan teknisk utrustning som finns i flera av rummen 

är det en gemensam inloggning som finns angivet på datorn, vänligen 

observera att användaren är publik, därför ombeds du att inte spara något 

lokalt under din session. Har du egen dator får du gärna använda vårt

wi-fi, nätverket heter Lapplands_Guest, inget lösenord krävs.

Hur det fungerar



På plan 2 finns ett tyst rum som är avsett för dig 

som behöver sitta i lugn och ro för att studera. 

Här kan man sitta i mån av plats, dvs. ingen 

förbokning krävs. Respektera att de som väljer att 

sitta här vill ha studiero.

Tysta rummet - Rönnen 2

Möjlighet att 

koppla upp dig 

till en tv-skärm 

finns i detta 

rum. Tar du med 

egen dator, se 

till att du kan 

använda en 

hdmi-adapter.

Aspen 332

Kaffeautomat finns på övre plan där du kan vistas 

för raster och samvaro. Soffor och bord finns även 

på entréplan. Kaffe/te kostar 5 kr och du betalar 

med kort. Toaletter finns på både plan 1 och 2.

Raster och samvaro
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E-mail

Telefon

larcentra.jokkmokk@lapplands.se

Elisabeth Ohlsson  0971-173 72

Britt Karlsson   0971-173 70

För att kunna skriva dina tentor hos oss behöver 

du anmäla det både till oss och din institution. 

Till oss gör du det senast 10 dagar innan 

tentamenstillfället via mejladressen nedan eller 

genom att ringa Elisabeth Ohlsson.

Anmälan för tentamen

Öppettider och passerkort

För att kunna nyttja vår studerandeservice 

behöver du först alltid registrera dig på 

lärcentret. Det gör du lättast genom att mejla 

oss dina uppgifter eller kontakta Elisabeth 

eller Britt via telefonnummer nedan. 

Lärcentret är öppet:

Måndag - torsdag 07.00 - 16.30

Fredag 07.00 - 15.00

Om du önskar använda våra lokaler utöver 

dessa tider kan du kvittera ut ett passerkort 

hos studerandeservice eller genom 

kontaktuppgifterna nedan. 


