STUDERA PÅ VUXENUTBILDNINGEN?
Kursutbud gymnasienivå vintern-våren 2017
Studieperiod 2017-01-16 – 2017-06-04
Vi erbjuder flexibelt lärande med goda stödmöjligheter
i en lugn studiemiljö! OBS! Vissa kurser kan komma att läsas på distans via annan utbildningsanordnare. Sista ansökan

28 november 2016.
Arbetsgivare, kom ihåg att vi har uppdragsutbildning att erbjuda.

Kurser kan tillkomma om behov finns.
Kurs
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2a
Studieteknik

Poäng
100
100
100
100

Startar
v3
v 13
v3
v 13

50

v 3,13

Matematik 1 b, c
Matematik 2 b, c
Matematik 3 b, c
Matematik 4

100
100
100
100

v 3, 13
v 3, 13
v3
v 13

Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2

100
100

v3
v 13

Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2

100
100

v3
v 13

Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

100
100
100

v 3, v 13
v 3, v 13
v 3, v 13

Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

100
100
100

v 3, v 13
v 3, v 13
v 3, v 13

Religion

50

v 13

Kursutbud grundläggande vuxenutbildning vintern-våren 2017
Studieperiod 2017-01-16 – 2017-06-04
Utbildningen vänder sig till Dig som inte har grundskolekompetens eller inte har studerat på länge och som vill
repetera delar av grundskolan och få en bra grund för vidare studier t.ex. på gymnasienivå. Nyhet, kurserna är

uppdelade som delkurser och du kommer att kartläggas inför kursstart, för rätt placering.
Kurs
Datakunskap/studieteknik
Matematik
Svenska

Engelska
Samhällskunskap
Svenska som andraspråk

Kursutbud yrkes/lärling vuxenutbildning vintern-våren 2017
Studieperiod 2017-01-16 – 2017-06-04

Yrkesvux kurser vänder sig till dig som inte har gymnasiekompetens och vill utbilda dig inom ett yrke. Nästa start för
yrkesvux är augusti 2017. Lärling startar efter behov

SFA Teknik
Nu kan du som har en utländsk akademisk examen inom teknik området läsa extra svenska inriktad mot
teknikområdet.
Mer info kommer på hemsidan.

Kursutbud Lärvux vintern-våren 2017
Särskild utbildning för vuxna Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som fyllt 20 år och har
inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Att studera på
Lärvux är kostnadsfritt.
Gymnasiesärskola
Är du intresserad av att studera på gymnasial nivå kontakta studie- och yrkesvägledaren.
På Skolverkets hemsida kan du läsa om kurser och ämnen.
Lärlingsutbildning
Är du intresserad av Lärlingsutbildning kontakta studie- och yrkesvägledaren.
Grundsärskola:
Svenska/läs och skriv
Samhällskunskap/Samhället nära dig
Svenska-Teknik/datakunskap
Hem och konsumentkunskap/Måltider och Hälsa
Hem och konsumentkunskap/Mat, konsumtion och ekonomi
Matematik/Matematiken omkring mig
Svenska som andraspråk/ Tala, lyssna och samtala
Orienteringskurs/Grund
Träningskola:
Språk och kommunikation/samspela, samtala
Individ och samhälle/vår miljö
Natur och miljö/ matematik och teknik i vardagen
Orienteringskurs/träning

www.nvu.se/vuxenutbildningen
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