Studera på vuxenutbildningen?
Nästa studiestart är 16-08-15 och pågår till 17-01-15
Sista ansökningsdag 16-05-31
Gymnasial vuxenutbildning

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 31 maj 2016
och för period 2 är sista ansökan 2 oktober. Antagning till denna
period i mån av plats.
Nya regler träder i kraft från 1/1 2017 vad gäller slutbetyg. Har
du samlat betygsdokument? Ta chansen att komplettera till
slutbetyg fram till sista november 2016.

Arbetsgivare, kom ihåg att vi har uppdragsutbildning
att erbjuda. Nu finns även traineeplatser. Hör av dig
om du vill veta mer.
Gymnasial kurs
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2a
Studieteknik
Matematik 1 b, c
Matematik 2 b, c
Matematik 3 b, c
Matematik 4
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Religion

Poäng
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

Start
v 33, 43
v 33, 43
v 33
v 43
v 33,43
v 33, 43
v 33, 43
v 33
v 43
v 33
v 43
v 33, 43
v 43
v 33
v 43
v 33
v 33, v 43
v 43
v 33
v 43

Grundläggande vuxenutbildning

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.
Grundläggande kurser
Engelska
Matematik
Svenska
Svenska som andraspråk
Samhällskunskap

Poäng
upp till 450 p
upp till 600 p
upp till 1000 p
upp till 1000 p
upp till 150 p

Start
v 33
v 33
v 33
v 33
v 33

Lärvux

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 studieoch yrkesvägledaren. På Skolverkets hemsida kan du läsa om kurser
och ämnen.

Lärvux- Lärlingsutbildning
Är du intresserad av Lärlingsutbildning kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Välko
Grundsärskolas kursutbud
mm
din an en med
Svenska/läs och skriv
sökan
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

Lärling eller yrkesvux

Lärling startar efter behov. Yrkesvux kurser vänder sig till dig som
inte har gymnasiekompetens och vill utbilda dig inom ett yrke.
		
Vård och omsorg
1500 poäng
Skolförlagd och lärling
Barn och fritid
1400 poäng
Lärling
Underhåll
900 poäng
Skolförlagd
CNC grönt
950 poäng
Skolförlagd

NYHET-Underhållsutbildning
Utbildningen är skolförlagd och utformad efter industriföretagens
behov av underhållspersonal. Utbildningen kommer att leda till en
grundläggande kunskap inom underhåll.
Följande kurser ingår i utbildningen:
• Produktionsutrustning 1
• Avhjälpande underhåll 1
• Avhjälpande underhåll 2
• Lager & smörjteknik
• Transmissioner & uppriktning
• Elteknik, underhåll
• Mekatronik, underhåll
• Hydraulik – pneumatik, underhåll
• Driftsäkerhet

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Utbildningen omfattar 900 studiepoäng och kommer att pågå i 35
veckor. Vissa kursmoment kommer att vara på distans.

Ansökan och mer information hittar du på: www.nvu.se/vux
(välj sedan i menyn till vänster)
Kontakt studievägledare:
Jorunn Hollstedt Widén

0223-443 76

Kontakt assistenter:
Gunnel Johansson		
Fia Viktorsson		
Suzanne H-Jonsson

0223-291 81
0223-444 57
0223-443 72

Rektor:
Mattias Pålsson		

0223-447 32

