Välkommen till Cuben Utbildning!
Du är antagen till kurs/er som startar den 12 oktober.
Du kommer få sms från din lärare med information om när du har din första lektion.
Skolan finns på Regnbågsgatan 7 som ligger på Lindholmen, hållplats Regnbågsgatan som
nås med busslinjerna 16, 31 ,45, 58, 99 eller 121.
Undervisning:
På grund av Corona-pandemin kommer studierna inledningsvis ske i huvudsak på distans men
fysiska träffar i skolan kommer att ske.
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Göteborgs stads rekommendationer.
Din första lektion är på distans via vår digitala lärportal Itslearning (se bif. Lathund för
inloggning och hur man deltar i Videolektion via Temas). Prova gärna att logga in så fort som
möjligt så att du vet att och hur det fungerar. Om du får problem med att logga in, ta kontakt
med din lärare.
Itslearning
I undervisningen använder vi en digital lärportal som heter Itslearning.
Logga in på cuben.itslearning.com alternativ logga in på Itslearning app.
För att ansluta till videolektion behöver du även ladda ner Microsoft teams (behöver
ej skapa konto).
1.) Logga in. Dina inloggningsuppgifter (användarnamn) är fyra första
bokstäverna i ditt förnamn och fyra första bokstäverna i ditt efternamn, till
exempel Johan Eriksson har användarnamn johaerik.
2.) Lösenord: första gången loggar du in med lösenordet Cuben2000.
3.) Klicka på ditt namn och byt lösenord.

Litteraturlista
På vår hemsida hittar du information om vilken kurslitteratur som används i din kurs.
Närvaro
För att lyckas med din studier är det viktigt att du deltar på alla lektioner. Om du är sjuk eller
av annat skäl inte kan närvara vid kursstart är det viktigt att du meddelar oss annars riskerar
du att förlora din plats. Under pågående studier får du inte vara frånvarande mer än tre veckor
för att inte förlora din plats.
Ta gärna kontakt med oss om du har frågor!
Telefon 031-389 62 00
E-post: studieservice@cubenutbildning.se

Cuben Utbildning AB
Regnbågsgatan 7
41755 Göteborg

cubenutbildning.se
031-389 62 00
vux@cubenutbildning.se

1 (2)

Klagomål
Vi strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet och vill gärna veta hur du upplever dina
studier hos oss. Vårt mål är att du ska nå ditt mål och att du ska trivas under den tid du
studerar hos oss. Vi kommer att genomföra eleveenkäter som alla elever får besvara om
trivsel, stöd m.m. Men även utanför elevenkäterna är du välkommen att lämna synpunkter. I
första hand gör du det genom att kontakta din lärare. Du är också alltid välkommen att ta
kontakt med skolans ledning (se kontaktuppgifter nedan).

Välkomna!
Med vänlig hälsning
Camilla Pettersson och Ville Haikonen
Rektor Gy, Cuben Utbildning
camilla.pettersson@cubenutbildning.se
ville.haikonen@cubenutbildning.se
GDPR
Vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt, säkert och lagligt sätt i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter.
Läs mer på www.cubenutbildning.se
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