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Välkommen som ny elev hos oss! 

Du är antagen till en yrkesutbildning vid Tibro Kompetenscenter. 

Du hittar mer information samt utbildningstider på vår hemsida, tibro.se/kompetenscenter. 

VIKTIGT! Tacka JA till din plats 

Du måste tacka JA till din plats för att behålla den. Om vi inte får ett svar från dig kommer 

platsen ges till annan sökande.  

Du svarar på antagningsbeskedet via länken som du hittar på vår hemsida: 

tibro.se/kompetenscenter.  

Sista svarsdag är den 24 juli 2019. 

Ansök om studiemedel 

Du ansvarar själv för att ansöka om studiemedel från CSN. På deras hemsida, csn.se, 

kan du läsa mer om de regler och villkor som gäller för olika former av studiemedel. 

Obligatorisk introduktionsträff 

5 augusti, kl. 08.00 i sal 209 

Introduktionsträff för alla nya elever som ska läsa en yrkesutbildning vid Tibro 

Kompetenscenter. Där kommer du få mer praktisk information om din kommande 

utbildning. Du kommer även få träffa lärare och se var i lokalerna din utbildning finns. 

Läromedel och material 

Du betalar själv dina läromedel. För att hålla nere kostnaderna för dig som elev köper 

Tibro Kompetenscenter in dessa åt dig och du får sedan betala det just du använder. Du 

behöver alltså inte köpa några böcker under sommaren. 
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Vissa branscher ställer krav på specifika arbetskläder. Dessa krav gäller även under 

utbildningen. Du kommer att få information om kraven av din lärare och kommer även få 

möjlighet att köpa arbetskläder och arbetsskor via Tibro Kompetenscenter. 

Undervisningstid 

Utbildningen läses löpande på heltid, dvs utan lov och ledigheter, undantaget helgdagar. 

Undervisning sker måndag-fredag kl. 08.00-15.00.  

Första dag med ordinarie undervisning är den 5 augusti 2019. Utbildningen pågår till den 

3 juli 2020. OBS! Utbildningen Yrkesförare – godstransport pågår till den 28 februari 2020. 

Frågor 

Om du har frågor angående din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Se vår 

hemsida för kontaktuppgifter.  

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Mariethe Magnehed 

Rektor, Tibro Kompetenscenter 


