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Välkommen som studerande till oss
Kommunal vuxenutbildning
Du har rätt att studera på vuxenutbildningen från och med andra
kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller att du har slutförd
gymnasieutbildning.
Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng/vecka.
I första hand gäller studier i den kommun där du är folkbokförd.
Om du vill studera i en annan kommun ska du ändå söka via din
hemkommun.
Kursutbudet
Observera att kursutbudet är preliminärt.
Kurserna anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt
många sökande och att vederbörliga beslut har fattats.
Ansökan till vuxenutbildning
•

Sista ansökningsdag till:
- vårens kurser är 15:e november
- höstens kurser är 15:e maj

•

Kopia av tidigare betyg ska alltid bifogas

•

Finns individuell studieplan, så ska denna bifogas.

•

Ansökan hittar du på www.alvkarleby.se.

•

Lämna eller skicka din ansökan till Vuxenutbildningen, eller
kommunens medborgarkontor.

Ansökan till SFI
Ansökan hittar du på www.alvkarleby.se
Studietider
Studietiderna anges på ditt antagningsbesked eller bestäms i
samråd med studie och yrkesvägledaren. Tider och datum kan
variera beroende på kurs.
CSN
Läser du halvtid eller mer kan du söka studiestöd hos CSN.
Information får du från CSN 0771-276 000 eller www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledning
Här kan du få vägledning och information om utbildningar,
studieekonomi och arbetsmarknad.
Innan dina studier börjar bör du ha ett samtal med studie- och
yrkesvägledaren. Tillsammans upprättar ni en individuell
studieplan med dina utbildningsmål.
Det finns möjlighet till individuella lösningar och stöd, till exempel
vid läs och skrivsvårigheter/dyslexi.
Önskar du studera på distans, kontakta Studie- och
yrkesvägledaren.
Betyg
När du är klar med dina kurser, betygssätter läraren dina
kunskaper i ämnet enligt kunskapskraven. Skolan skickar
automatiskt alla betyg till antagning.se. Du måste själv beställa
betyg/intyg efter avslutade studier om du vill ha en papperskopia.
Detta gör du på www.alvkarleby.se.
Slutbetyg eller gymnasieexamen
Om du har för avsikt att läsa mot ett slutbetyg eller en
gymnasieexamen inom vuxenutbildningen är det viktigt att du
planerar detta i god tid med studie- och yrkesvägledaren.
Särskild prövning
Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in
en kurs, kan efter särskild prövning, få ett betyg på kursen ifråga.
Särskild prövning innebär att du får visa att du har kunskaper
motsvarande en hel kurs. Se www.alvkarleby.se.
Kontakt
Johanna Krohn,
Studie- och yrkesvägledare
komvux@alvkarleby.se
026-832 57
Eva Hansson,
Rektor
komvux@alvkarleby.se
070-344 32 53
Besök oss på webben: www.alvkarleby.se

2

Vuxenutbildning grundläggande nivå
Vuxenutbildning på grundläggande nivå är för dig som saknar kunskaper motsvarande grundskolenivå eller har otillräckliga kunskaper när det
gäller att läsa, skriva eller räkna. Kurslängden varierar beroende på dina förkunskaper. Nivåtest skall därför göras innan du gör din ansökan.

Engelska
Delkurs
Nationell delkurs 1
Nationell delkurs 2
Nationell delkurs 3
Nationell delkurs 4

Samhällskunskap
Kod
GRNENGA
GRNENGB
GRNENGC
GRNENGD

Poäng
100 poäng
100 poäng
200 poäng
200 poäng

Kod
GRNMATA
GRNMATB
GRNMATC
GRNMATD

Poäng
100 poäng
100 poäng
200 poäng
200 poäng

Matematik
Delkurs
Nationell delkurs 1
Nationell delkurs 2
Nationell delkurs 3
Nationell delkurs 4

Kurs
Samhällskunskap grund

Kod
GRNSAM2

Poäng
150 poäng

Kod
GRNSVEA
GRNSVEB
GRNSVEC
GRNSVED

Poäng
100 poäng
200 poäng
200 poäng
200 poäng

Svenska
Delkurs
Nationell delkurs 1
Nationell delkurs 2
Nationell delkurs 3
Nationell delkurs 4

Svenska som andra språk
Delkurs
Nationell delkurs 1
Nationell delkurs 2
Nationell delkurs 3
Nationell delkurs 4

Kod
GRNSVAA
GRNSVAB
GRNSVAC
GRNSVAD

Poäng
100 poäng
200 poäng
200 poäng
200 poäng

Vuxenutbildning gymnasial nivå
Vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar kurser från ungdomsgymnasiet men undervisningen är anpassad för vuxna. Du väljer kurser
utifrån dina förutsättningar och framtidsplaner.
ENGELSKA
Kurs
Engelska 5
Engelska 6

SVENSKA
Kod
ENGENG05
ENGENG06

Poäng
100 poäng
100 poäng

Kurs
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Kod
MATMAT01b
MATMAT02b
MATMAT03c
MATMAT04

Poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

Svenska som andra språk

MATEMATIK
Kurs
Matematik 1b
Matematik 2b
Matematik 3c
Matematik 4
SAMHÄLLSKUNSKAP
Kurs
Samhällskunskap 1a1

Kurs
Svenska som andra språk 1
Svenska som andra språk 2
Svenska som andra språk 3

Kod
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03

Kod
SVASVA01
SVASVA02
SVASVA03

Poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

Poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

Övriga kurser
Kod
SAMSAM01a1

Poäng
50 poäng

Kurser som ej ges på plats kan erbjudas på annan ort eller distans.
Ansöker gör du alltid i din hemkommun.

Distansstudier
Vuxenutbildningen i Älvkarleby erbjuder gymnasiala och grundläggande kurser på distans. Vi har avtal med distansstudieanordnaren Hermods.
Distanskurserna startar löpande på måndagar. Ansökan med betygskopior behöver vara Vuxenutbildningen tillhanda minst två veckor innan
kursstart.
Önskar du studera på distans, kontakta alltid Studie- och yrkesvägledare.
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Yrkesutbildningar
Vård och omsorg, yrkespaket undersköterska
Nationell yrkesutbildning med kurser inom vård- och omsorg utformat för arbete som undersköterska. Utbildningen omfattar 1500 p vilket
innebär heltidsstudier i 1 ½ - 2 år. I vissa fall kan du behöva studera längre. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Kurser inom vård och omsorg möjliggör arbete inom äldreomsorgen, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, sjukhus och
funktionsnedsättningsområdet.
Ha du frågor, kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att göra en individuell planering.
När du läser hela vård och omsorgsutbildningen så ingår även kurserna SVASVA01, 100p alternativt SVESVE01, 100p och
SAMSAM01a1, 50p.

Start vår -21, För dig som påbörjat din vårdutbildning tidigare
Vård och omsorgsarbete 1
KOD: VÅRVÅR01, 200p

Hälsopedagogik 1
KOD: HÄLHÄL0, 100p

Medicin 1
KOD: MEDMED01, 150p

Psykologi 1
KOD: PSKPSY01, 50p

Period 3. För dig som redan nu går vårdutbildning.
Fördjupningskurser
Du kan även välja fördjupningskurser; då på annan ort eller distans. Kontakta Studie- och yrkesvägledaren för mer information.
300p
Gymnasiearbete (kan ersättas med vårdspecialisering 100 p)
KOD: GYARVO, 100 p
För dig som påbörjar yrkespaket vård HT-21 eller senare gäller nya kurser. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för
mer information.

Vård- och omsorgscollege
Vår kommun är certifierad som ett lokalt vård- och omsorgscollege i samverkan med Gävle kommun och Ockelbo kommun. Det innebär en
samverkan mellan utbildare och arbetsgivare för att göra utbildningarna så relevanta som möjligt sett utifrån behoven på arbetsmarknaden.
För att erhålla diplom enligt kriterierna inom Vård- och omsorgscollege krävs 1500 gymnasiepoäng. För mer information gå in på
www.vo-college.se.
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Barn och fritid, yrkespaket barnskötare
Nationell yrkesutbildning med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet. Utbildningen
omfattar 1500 p vilket innebär heltidsstudier i 1 ½ - 2 år. I vissa fall kan du behöva studera längre. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt
lärande (APL).
Blir du antagen till denna utbildning kommer du att anmodas lämna utdrag ur belastningsregistret redan vid kursstart.

Period 1. (Start höst)
Etnicitet och kulturmöten
KOD: SOIETN0, 100p

Kommunikation
KOD: PEDKOU0, 100p

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1
KOD: SVESVE01 / SVASVA01, 100p

Lärande och utveckling
KOD: PEDLÄR0, 100p

Hälsopedagogik 1
KOD: HÄLHÄL0, 100p

Period 2. (Start vår) För dig som redan läst period 1.
Människors miljöer
KOD: PEDMÄI0, 100p

Specialpedagogik
KOD: SPCSPE01, 100p

Barns lärande och växande
KOD: PEDBAS0, 100p

Samhällskunskap 1a1
KOD: SAMSAM01a1, 50p

Pedagogiskt arbete
KOD: PEGPEA0, 200p

Period 3. (Start höst) För dig som redan läst period 1 och 2.
Pedagogiskt ledarskap
KOD: PEDPEG0, 100p

Skapande verksamhet
KOD: PEGSKP0, 100p

Pedagogiska teorier och praktiker
KOD: PEDPED01, 100p

Grundläggande vård och omsorg
KOD: GRUGRD0, 100p

Med reservation att kurserna kan komma att byta period.

Yrkesutbildning på annan ort
Utbudet av yrkeskurser hittar du hos respektive utbildningsanordnare. Följ deras instruktioner för ansökan; MEN du måste dessutom lämna in
komplett ansökan till Vuxenutbildningen i Älvkarleby kommun.
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Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska
grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Ansöker gör du på www.alvkarleby.se/utbildning och förskola/vuxenutbildning/SFI, svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning som särskild
utbildning (fd särvux)
Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan. Den gymnasiala nivån motsvarar
den utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.
Kurserna vänder sig till dig som
är över 20 och har en utvecklingsstörning. Målet är att ge stöd och stimulans i lärandet. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din
kompetens.
Du och din lärare planerar innehållet och hur ni ska arbeta. Vi utgår från dina behov, dina intressen och tidigare kunskaper. Du får en egen
studieplan med individuella mål. Du studerar ensam eller i grupp.
Grundläggande nivå
Kurs

Kurskod

Kurs

Kurskod

Biologi

SGRBIO7

Matematik

SGRMAT7

Engelska

SGRENG7

Religionskunskap

SGRREL7

Fysik

SGRFYS7

Samhällskunskap

SGRSAM7

Geografi

SGRGEO7

Svenska

SGRSVE7

Hem och konsumentkunskap

SGRHEM7

Svenska som andraspråk

SGRSVA7

Historia

SGRHIS7

Teknik

SGRTEK7

Kemi

SGRKEM7

Gymnasial nivå
Om du vill läsa på gymnasial nivå, så skall du ta kontakt med SYV för att planera din individuella studieplan.

Uppdragsutbildning
Vuxenutbildningen skräddarsyr utbildningar utifrån företagets behov, till exempel datakurser, Hjärt- och lungräddning samt AED-hjärtstartare.
För mer information kontakta Rektor Eva Hansson, 070-344 32 53
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Personnummer :

ANSÖKAN till VUXENUTBILDNINGEN och individuell studieplan
År………….o Vår o Höst o Sommar
Sista ansökningsdatum till vårens kurser är 15 november och för höstens kurser 15 maj.
Söker du kurs på annan ort eller på distans, behöver ansökan lämnas in minst 3 veckor tidigare.

Uppgifter
Namn:
Gatuadress:

E-post :

Postnummer + Ort :

Jag är folkbokförd i Älvkarleby kommun
Ja Nej. Ange vilken kommun

Telefon :

Jag söker i följande kurser
Kursens namn

Kurskod

Poäng

Var? Om ej vid Vux Älvkarleby kommun

Skolans anteckningar:

l Bifoga alltid betygskopior från tidigare utbildningar.

o Betyg bifogat
o Enbart läst på Vux i Älvkarleby

Betyg lästa på Vuxenutbildningen i Älvkarleby behöver ej bifogas.
l Bifoga tidigare upprättad Individuell studieplan om sådan finns.
l Du som är folkbokförd i annan kommun ska lämna din ansökan till hemkommunen.
l Du har rätt att studera på vuxenutbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 eller har
slutförd gymnasieutbildning: Gymnasieexamen, eller Studiebevis om 2500 poäng.

fortsättning nästa sida 
//180924
Vuxenutbildningen, Besöksadress: Centralgatan 10, Box 4 814 23 SKUTSKÄR, Tel växel 026 83200

7

STUDIEPLAN
Tidigare slutförd svensk utbildning:

Nuvarande sysselsättning:

o SFI

 Jag har arbete………………..…%

o Grundskola eller motsvarande

 Jag studerar vid Vux Älvkarleby kommun

o Gymnasium högst 2 år, alt samlat betygsdokument

 Jag studerar på annan ort: …………………………….

o Gymnasium 3 år eller längre
o Eftergymnasial utbildning



Typ av utbildning:………………………………………
Jag är arbetssökande

o Grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola



Annat …………………………………………………………

o Annan utbildning……………………………………………………
Mål med studierna:
Tidigare slutförd utländsk utbildning:

o Gymnasieexamen (Grundläggande behörighet)

o Utländsk utbildning, antal år……………………………………..

o Särskild behörighet för högre studier.
Ange vilken utbildning:………………………………

Bedömd av UHRo Ja

o Nej

o Utveckling för nuvarande yrke, beskriv nedan.
o Individuell studieplan upprättad med SYV:
…………………………………………………………………………………………

o Nytt yrke, ange vilket:………………………………….
o Annat mål, förtydliga nedan:

Övriga upplysningar:

Prioritetsordning vid urval:
1. Ful l föl ja på började s tudi er enl i gt i ndi vi duel l s tudi epla n.
2. Kompettera ett reducera t progra m el l er kompl ettera annan behöri ghet.
3. Utbi ldni ngen behövs för på gå ende yrkes verks a mhet, el l er ett pl a nerat va l a v yrke.
Kä l l or: 2 ka pi tl et 23 Skol l a gen och 3 kapi tl et 7§ Förordni ngen om vuxenutbi l dni ng

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ans vari g för beha ndl i ngen av pers onuppgi fterna är Utbi l dni ngs - och oms orgs nämnden,
utbi l dni ng.oms org@a l vkarl eby.s e, 026-830 00 (vä xel).
Vi s a ml a r i n uppgi fterna för regi s treri ng och hanteri ng a v och kri ng a ktuel l utbi l dni ng. Uppgi fterna s ki ckas även ti l l CSN och SCB
Den rä tts l i ga grunden ä r da ta s kydds förordni ngen ka pi tel 2, a rti kel 6.
Frå gor om pers onuppgi fts beha ndl i ngen ka n s tä l l a s til l data s kydds ombud, da tas kydds ombud@a l vkarl eby.s e.
Du ka n begä ra ti l lgång ti l l och rättel s e a v di na pers onuppgi fter. Du ha r rä tt a tt i vi s s a fa l l kräva att beha ndl i ngen
av di na pers onuppgi fter begrä ns a s . Du ha r rä tt att nä r s om hel s t göra i nvändni nga r mot beha ndl i ngen av pers onuppgi fterna .
Du har rätt a tt l ä mna kl a gomå l om pers onuppgi fts beha ndl i ngen ti l l Da tai ns pekti onen. Utbi l dni ngs - och oms orgs nämden
ka n l ä mna ut pers onuppgi fter och a ndra uppgi fter i ol i ka s i tua ti oner. Exempel på nä r pers onuppgi fter kan komma att l ämna s ut:
• För a tt kommunicera uppgi fterna med en pa rt i ärendet.
• För a tt ge pa rt rä tt ti l l i ns yn i ärendet.
• För a tt l ämna ut uppgi fterna med anl edning a v en begä ran om a tt ta del av en a l l mä n handl i ng.
• För a tt l ämna i nformati on ti l l annan myndi ghet.
• För a tt l ämna ut uppgi fter för outs ourci ng av beha ndl i ng av uppgi fterna .

Datum

Underskrift sökande

Vuxenutbildningen, Besöksadress: Centralgatan 10, Box 4 814 23 SKUTSKÄR, Tel växel 026 83200
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