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Lärcentrum är en del av Campus Österlen och är till för dig som är
vuxenstuderande. Nära samverkan med universitet och högskolor i hela
landet ger dig möjligheter att genomföra distansutbildningar, program
eller enstaka kurser med stöd av Lärcentrum. 

På Lärcentrum finns studiemiljöer där du kan möta andra studerande, få
stöd i dina studier, bedriva självstudier, få tillgång till teknisk utrustning
och tillgång till tentamensservice. 

Som vuxenstuderande i Simrishamns kommun använder du Lärcentrum
gratis!

Välkommen till Lärcentrum

Lokaler och utrustning

Vi erbjuder en mötesplats med studieplatser och modern teknik.
Lärcentrums grupprum och studieplatser ger dig tillgång till skärmar och
tangentbord som du kan koppla din dator till. Du kan boka rum
tillsammans med dina studiekamrater för att arbeta tillsammans. Du kan
koppla upp dig mot ditt lärosäte, din föreläsare eller dina
studiekamrater online.
Du pausar i våra sociala ytor där du möter andra studerande. Du har
tillgång till kaffeautomat, mikrovågsugn och kylskåp. 

Så fungerar det 

Välkommen att kontakta Campus Österlen för att bli Lärcentrum-
användare. Maila till larcentrum@simrishamn.se eller ring 
0414-81 98 80 för att boka ett möte. 
Ta med legitimation och studentkort till mötet. 

För att få tillgång till Lärcentrum måste du vara minst 18 år samt
inskriven på en utbildning på en av landets högskolor, universitet eller
yrkeshögskolor.

Med egen dörrtagg får du tillgång till Lärcentrum alla dagar i veckan;
måndag - fredag kl. 7-22 och lördag - söndag kl 7-16. Du använder
lokaler och utrustning när det passar dig. Vill du träffa oss för personlig
service är du välkommen att boka ett möte via
larcentrum@simrishamn.se eller 0414-81 98 80. 

Ta hand om lokalerna och om varandra - visa hänsyn och respekt!


