Kommunal vuxenutbildning

Grundläggande och
gymnasialnivå
-för dig som avslutat gymnasiet med slutbetyg/studiebevis/gymnasieexamen
eller från hösten det år du fyller 20 år.
På Vuxenutbildningen studerar du på olika nivåer och med olika mål. Vi anpassar studierna efter dina behov och förutsättningar där vi utgår ifrån dina
tidigare erfarenheter och kunskaper.
Schemabundna studier

Att studera schemabundet innebär att du följer en studiegrupp med en planering som är
gemensam för gruppen. Du har flera lärarledda schemapositioner per vecka där du förväntas
närvara. Kursens startdatum och slutdatum är bestämt från början.

Närdistans

Närdistans innebär att du själv väljer studietakt och vilka kurser du vill läsa. Du måste klara av
att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av vår lärplattform. Det
krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater.

Studiefinansiering

Det finns olika alternativ för studiefinansiering för studier på vuxenutbildning. Läs mer på csn.
se eller ta kontakt med våra studievägledare. Alla vuxenutbildningens kurser är avgiftsfria, men
läromedel får du bekosta själv. Information om våra kurser hittar du i vår webbansökan. Länk till
webbansökan finns på www.lärcenter.nu

Grundläggande nivå
Engelska grund
Matematik grund
Matematik stöd – inför Ma1 (60 p)

Samhällskunskap grund
Svenska grund
Svenska som andraspråk grund

ANDRA KURSER SOM KAN INGÅ ÄR RELIGIONSKUNSKAP, HISTORIA, GEOGRAFI, FYSIK, KEMI, BIOLOGI SAMT HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP.

Gymnasial nivå
Biologi 1 (100 p)

Religion 1 (50 p)

Engelska 5 (100 p)
Engelska 6 (100 p)

Samhällskunskap 1 (100 p)
Samhällskunskap 2 (100 p)

Filosofi 1 (50 p)

Svenska 1 (100 p)
Svenska som andraspråk 1 (100 p)
Svenska 2 (100 p)
Svenska som andraspråk 2 (100 p)
Svenska 3 (100 p)
Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Historia 1 (100 p)
Matematik 1 (100 p)
Matematik 2 (100 p )
Matematik 3 (100 p)
Matematik 4 (100 p)
Matematik 5 (100 p) endast på närdistans
Naturkunskap 1 (100 p)
Naturkunskap 2 (100 p)

Fysik 1 (150 p)
Kemi 1 (100 p)

Psykologi 1 (50 p)
Psykologi 2 (50 p)

Aktuella kursstarter VUX

K
ursstart			Studieform					Ansökningsperiod		
18 sept				
Närdistans, Schemabunden, SUV, SFI
19/6 - 27/8
23 okt				
Närdistans, Schemabunden, SUV, SFI
28/8 - 1/10

