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”Jag vill utveckla  
mina kunskaper,  

så får vi se vart det  
leder i framtiden”

Läs mer om Philip
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”Det roligaste är att
man får träffa nya
mäniskor och göra
saker tillsammans”
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Vem kan studera inom  
kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning  
– Lärvux?

Du kan söka till särskild utbildning  
om du har fyllt 20 år och har  
inlärningssvårigheter som beror  
på utvecklingsstörning eller  
förvärvad hjärnskada. I Göteborg 
kallas kommunal vuxenutbildning  
som särskild utbildning för Lärvux. 

Vad erbjuds inom Lärvux?
På Lärvux får du utveckla dina kunskaper för att 
klara dig bättre i samhället och i arbetslivet. Du 
kan söka en kurs inom ett ämne som intresserar 
dig eller en yrkesinriktad utbildning. 

Utbildningen genomförs med hög kvalitet och 
utifrån dina förutsättningar. Tillsammans med 
lärare, kurator och studie- och yrkesvägledare 
gör du en studieplanering som utgår från dina 
behov och tidigare kunskaper. För dig som har 
annat modersmål än svenska finns kurser i 
svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få 
språkstöd av en modersmålslärare. Studierna sker 
i små grupper och i lugn takt. Du får betyg eller 
intyg när du är klar med kursen. Utbildningen 
kostar ingenting.

Hur påverkas din ekonomi 
när du studerar?
Om du har ersättning från Försäkringskassan  
är det viktigt att du kontaktar din handläggare  
och planerar din ekonomi innan du börjar studera.  
Om du inte har bidrag eller någon annan inkomst,  
kan du söka ersättning under din studietid. Skolan 
hjälper dig att göra en ansökan till Special- 
pedagogiska skolmyndigheten. Du som tar ledigt 
från ditt arbete och får ett löneavdrag, kan också  
söka denna ersättning. 

Är du osäker på hur  
du ansöker till Lärvux?  
Hör av dig till oss! Vi finns alltid 
här för att besvara dina frågor. 
Kontaktuppgifter hittar du på 
baksidan av katalogen.

?
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Kurser för dig  
som är nyanländ 
i Sverige

KURSER FÖR DIG SOM ÄR NYANLÄND I SVERIGE

Sfi – svenska för invandrare
Du som är nyanländ i Sverige kan läsa sfi  
på Lärvux. Du får träna på att förstå och tala 
svenska i olika situationer. Du får också träna 
på att läsa och skriva på enkel svenska och  
lära dig om hur det svenska samhället  
fungerar. Undervisningen sker i mindre  
grupp och i långsam takt.

Sfi – svenska för invandrare

Anmälningskod SÄSFI

Datorkunskap för nybörjare
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig  
hur man använder en dator. Du kommer  
att få lära dig att starta datorn, logga in  
på internet, skriva och spara ett dokument. 
I kursen lär du dig också hur du kan hålla 
kontakten med kompisar genom att skicka 
e-post och vara med på sociala medier.

Datorkunskap för nybörjare

Anmälningskod SGRORI71G

Matematik för nybörjare
Matematik är en orienteringskurs för dig  
som är nyanländ i Sverige och behöver lära  
dig viktiga matematiska ord och begrepp  
på svenska. I kursen får du lära dig att räkna  
och använda matematiska tecken. Du får även 
öva på ord för att förstå tid, använda klockan 
och förstå pengars värde. Efter orienterings-
kursen kan du söka en av kurserna i  
matematik på grundläggande nivå.

Matematik för nybörjare

Anmälningskod SGRORI71C

Att leva i Sverige på lätt svenska
Kursen ges på lätt svenska och riktar sig  
till dig som läser sfi eller svenska som andra - 
språk. I kursen får du lära dig hur det är att  
leva i Sverige, till exempel om boende, miljö 
och familj. Du får också lära dig om olika 
samhälls funktioner och samhällsservice, till 
exempel räddningstjänst, sjukvård, yrken och 
fritid. 

Att leva i Sverige på lätt svenska

Anmälningskod SGRSAMV

Göteborg – en stad att upptäcka
Kursen ges på lätt svenska och riktar sig  
till dig som läser sfi eller svenska som andra- 
språk. I kursen får du praktiskt träna svenska  
genom att göra studiebesök på olika platser  
i Göteborg. Vi fotograferar stadsmiljöer och  
i klassrummet samtalar vi sedan om de platser 
vi besökt. Denna delkurs är speciellt riktad till 
dig som vill träna på att prata svenska och  
till dig som vill lära känna Göteborg bättre.

Göteborg – en stad att upptäcka

Anmälningskod SGRORI71C
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Kurser på   
grundläggande  
nivå motsvarande 
 träningsskolan

Särskild utbildning på träningsnivå  
är för dig som saknar kunskaper som 
motsvarar grund särskolans tränings-
skola. Kurserna riktar sig även till dig 
som inte har någon tidigare skolbak-
grund. Utbildningstiden kan variera 
beroende på dina förkunskaper och 
dina mål med studierna.

KURSER PÅ  GRUNDLÄGGANDE NIVÅ MOTSVARANDE  TRÄNINGSSKOLAN

Språk och kommunikation
I kursen språk och kommunikation får  
du träna på hur du samspelar och samtalar 
med andra människor. Du får träna på att 
uttrycka tankar och känslor med 
kroppsspråk, tecken eller tal. I kursen får  
du också träna på att känna igen ordbilder, 
skriva för hand eller på dator. Du kan söka 
hela kursen språk och kommunikation,  
eller en delkurs som är mer inriktad mot  
att läsa och skriva.

Språk och kommunikation

Anmälningskod  SGRSPR7

Läsa och skriva

Anmälningskod  SGRSPRV 

Individ och samhälle
I kursen individ och samhälle får du träna 
på att laga mat, tvätta, sköta ditt hem och 
hantera dina pengar. Du får också lära dig 
om samband mellan mat och hälsa, och  
hur återvinning fungerar. I kursen får du 
även veta mera om regler och lagar i 
samhället och om demokrati.  Du kan  
söka hela kursen individ och samhälle eller  
en delkurs som är mer inriktad mot mat,  
måltid och hälsa eller mot trafikkunskap.

Individ och samhälle

Anmälningskod  SGRIND7

Mat, måltid och hälsa

Anmälningskod  SGRINDU 

Trafikkunskap

Anmälningskod  SGRINDV 

Natur och miljö
I kursen natur och miljö får du lära dig  
om djur, natur och om återkommande 
mönster i naturen, till exempel årstider  
och vädertyper. Du får lära dig olika 
tidsbegrepp och träna på att förstå  
klockan. Du får lära dig hur vardagliga 
tekniska föremål fungerar och matematik  
i praktiska situationer. I kursen får du  
också veta mer om kroppen, kärlek, 
relationer och sexualitet. Du kan söka  
hela kursen natur och miljö eller en  
kortare delkurs inom olika områden.

Natur och miljö

Anmälningskod  SGRNAT7

Tid och pengar

Anmälningskod  SGRNATV

Djur och natur

Anmälningskod  SGRNATX

Du och din kropp

Anmälningskod  SGRNATY
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Kurser på
grundläggande
nivå

KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Svenska eller Svenska  
som andraspråk
Inom ämnet svenska får du träna på att tala, 
lyssna, läsa och skriva. Du får läsa olika texter 
och diskutera innehållet för att förstå vad 
andra uttrycker. Du får träna på att skriva  
egna tankar och idéer. Du får skriva både för 
hand och med hjälp av dator. Du kan söka hela 
kursen eller en delkurs som är mer inriktad på 
att bara läsa och skriva. Du som har ett annat 
modersmål än svenska ska välja kurserna inom 
svenska som andraspråk eller sfi.

Svenska

Anmälningskod  SGRSVE7

Svenska – läs och skriv

Anmälningskod  SGRSVEV

Svenska som andraspråk

Anmälningskod  SGRSVA7

Svenska som andraspråk  
– läs och skriv

Anmälningskod  SGRSVAV

Matematik
Inom ämnet matematik får du träna på de  
fyra räknesätten och på att lösa matematiska 
problem. Du får träna på att förstå klockan  
och olika tidsbegrepp. Du får också träna på att 
förstå pengars värde och hur pengar kan växlas. 
Kursen tar även upp geometri, procenträkning, 
tabeller och diagram. Du kan söka hela kursen i 
matematik eller en delkurs som är mer inriktad 
på att förstå tid och pengar. 

Matematik

Anmälningskod  SGRMAT7

Matematik – tid och pengar

Anmälningskod  SGRMATV

Engelska
I ämnet engelska får du träna på att tala,  
läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga 
 situationer. Du får träna på att ställa frågor  
på engelska och på att svara när någon frågar 
dig. Kursen tar också upp hur människor lever  
i  länder där man talar engelska. Du kan söka 
hela kursen i engelska eller en delkurs som  
är mer inriktad på att tala engelska. 

Engelska

Anmälningskod  SGRENG7

Engelska – tala engelska

Anmälningskod  SGRENGU
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Särskild utbildning på grundläggande 
nivå är för dig som saknar kunskaper 
som motsvarar grundsärskolan. Du  
kanske tidigare har läst inom något  
av gymnasiesärskolans program och  
vill fortsätta att lära dig inom olika  
kunskapsområden. Kurserna riktar  
sig även till dig som inte har någon 
tidigare skolbakgrund.

Du kan söka till en eller flera kurser och 
välja till exempel svenska, matematik, 
engelska eller hemkunskap. Om du har 
ett annat modersmål än svenska kan du 
läsa sfi eller svenska som andraspråk.
Utbildningstiden kan variera beroende 
på dina förutsättningar, dina för-
kunskaper och dina mål med studierna.



KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Hem- och konsumentkunskap
I ämnet hem- och konsumentkunskap får du 
träna på att planera måltider och laga mat  
för olika situationer. Du får lära dig att jämföra 
varor utifrån kvalitet och miljömärkning och 
att förstå sambanden mellan mat och hälsa. 
I kursen får du också lära dig att sköta ditt 
hem och beräkna kostnader för boende, mat 
och fritid. Du kan söka hela kursen i hem- och 
konsumentkunskap eller en delkurs som är 
mer inriktad på mat, måltider och hälsa eller 
hur du planerar och lagar en matlåda.

Hem- och konsumentkunskap

Anmälningskod  SGRHEM7

Hem- och konsumentkunskap
– mat, måltid och hälsa

Anmälningskod  SGRHEMU

Hem- och konsumentkunskap 
– laga din egen matlåda

Anmälningskod  SGRHEMV

 

Biologi
I ämnet biologi får du lära dig om  
kroppens organ och hur hälsan påverkas 
av kost, motion, sömn och droger. Du får 
lära dig om sexualitet, kärlek och relationer. 
Du får lära dig om djur och växter och om 
samspelen i naturen. Kursen tar också upp 
hur vi påverkar naturen och miljön genom 
hur vi väljer att leva. Det finns två delkurser 
inom ämnet biologi som du kan söka.

Biologi – kropp och hälsa

Anmälningskod  SGRBIOV

Biologi – djur och natur

Anmälningskod  SGRBIOU

Geografi
I ämnet geografi får du lära dig att förstå 
och använda världskartan och jordgloben. 
Du får lära dig om hur jordens olika klimat 
och växtzoner påverkar människan. Kursen 
tar också upp miljöfrågor och hur dina val  
i vardagen kan påverka miljön.

Geografi

Anmälningskod  SGRGEO7

Samhällskunskap Samhällskunskap

Anmälningskod  SGRSAM7

Samhällskunskap – att leva i Sverige

Anmälningskod  SGRSAMV

I ämnet samhällskunskap får du lära  
dig om demokrati, politik och om grund- 
läggande mänskliga rättigheter. Du får  
lära dig hur det svenska samhället fungerar 
och hur människor lever och arbetar i andra 
länder. Du kan söka hela kursen i samhälls- 
kunskap eller en delkurs som är mer inriktad 
på hur det är att leva i Sverige.

Har du frågor om  
någon av våra kurser? 
Hör av dig till oss så  

berättar vi mer!  
Kontaktuppgifter hittar 

du på baksidan av  
katalogen.
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KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

”Jag vill utveckla  
mina kunskaper,  
så får vi se vart det  
leder i framtiden.”
INTRESSET FÖR HISTORIA har legat Philip varmt 
om hjärtat ända sedan grundskolan. Kanske var 
det då inte så konstigt att han valde att börja 
studera kursen historia på Lärvux, efter att ha 
bläddrat igenom Lärvuxkatalogen en dag.

– Historia är någonting jag har tyckt om hela 
livet – från att jag gick i grundskolan till idag.  
Jag valde att studera historia på Lärvux eftersom 
jag har läst mycket om vikingatiden och andra 
historiska perioder på internet. Det är ett kul  
och intressant ämne, säger Philip.

FÖRUTOM SINA HISTORIESTUDIER PÅ LÄRVUX 
studerar Philip även på Burgården varje fredag. 
Där läser han kursen laga din egen matlåda,  
som är en del av utbildningen hem- och 
konsumentkunskap. Han trivs väldigt bra med 
studierna på Lärvux och tycker det roligaste  
är att man får lära sig och uppleva nya saker.  
Mellan lektionspassen gillar han att umgås  
med sina kurskamrater och fika i kafeterian. 

– Vi har väldigt bra kamratskap här på Lärvux 
och jag trivs väldigt bra med mina kurskamrater 
och lärare. Det är kul att studera och jag vill 
fortsätta utveckla mina kunskaper i flera olika 
ämnen. Sedan får vi se vart det leder mig i 
framtiden, berättar han.

När Philip inte är i skolbänken spenderar han  
två dagar i veckan på sin dagliga verksamhet 
Idrottsplatsen. Här varvas sport med friluftsliv, 
matlagning och andra aktiviteter. På fritiden 
tycker han om att träna på gymmet, slappa 
hemma framför en bra film och att spela tv-spel.

– Jag tränar mycket till vardags, främst för att 
hålla mig frisk och må bra. Jag tycker även om 
att spela tv-spel och titta på film, mest action-
filmer. Favoritfilmen är Bad Boys med Will Smith, 
han var rappare en gång i tiden, säger Philip.

”Vi har väldigt bra kamratskap  
här på Lärvux”

Philip 
Lubega
Studerar: 
Kurserna Historia och 
Laga din egen matlåda.

Intressen:
Spenderar mycket tid på 
gymmet där jag springer 
på löpbandet och styrke- 
tränar. Gillar även att titta 
på film och spela tv-spel.

Favoritplats i Göteborg: 
Det skulle väl vara 
gymmet i så fall. Men jag 
tycker även om att gå på 
bio och äta på restaurang. 
Lite allt möjligt! 

Dold talang: 
Många vet inte att jag  
är väldigt duktig på att 
springa, eller att jag  
kan dansa. 
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ÖVRIGA KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Övriga kurser på  
grundläggande nivå

Religion
I ämnet religion får du lära dig om olika 
religioner och viktiga livsfrågor.

Religion

Anmälningskod  SGRREL7

Historia
I ämnet historia får du lära dig om historiska 
personer, händelser och tidsperioder från 
forntid till nutid

Historia

Anmälningskod  SGRHIS7

Teknik
I ämnet teknik får du lära dig om tekniska 
lösningar och teknisk utrustning som används  
i vardagen.

Teknik

Anmälningskod  SGRTEK7

Fysik
I ämnet fysik får du lära dig om solsystemet, 
ljud, ljus, elektricitet och göra enkla 
undersökningar.

Fysik

Anmälningskod  SGRFYS7

Kemi
I ämnet kemi får du lära dig om kretslopp och 
hur vanliga hushållskemikalier är märkta och  
hur de används på ett säkert sätt.

Kemi

Anmälningskod  SGRKEM7
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Kurser på 
gymnasial nivå

KURSER PÅ GYMNASIAL NIVÅ

Svenska eller Svenska  
som andraspråk
Inom ämnet svenska får du träna på att 
tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa 
olika texter och diskutera innehållet för  
att förstå vad andra uttrycker. Du får träna 
på att uttrycka egna tankar och idéer och 
att söka information på olika sätt. Du får  
skriva texter och lära dig att använda olika 
hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 
I kursen ingår att läsa skönlitteratur och att 
kunna berätta om det du har läst. Du som 
har ett annat modersmål än svenska ska 
välja kursen svenska som andraspråk.

Svenska 1

Anmälningskod  SVBSVE51

Svenska 2

Anmälningskod  SVBSVE52

Svenska som andraspråk 1

Anmälningskod  SVOSVE51

Engelska
I ämnet engelska får du träna på att tala, 
läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga 
situationer. Du får träna på att läsa, förstå 
och skriva engelska texter. Du får även 
berätta för andra på engelska om det du 
har läst eller upplevt. Kursen tar också upp 
stavning, grammatik och hur du kan söka 
information på engelska genom internet.

Engelska 1

Anmälningskod ENSENG51

Engelska 2

Anmälningskod ENSENG52

Engelska 3

Anmälningskod ENSENG53

Matematik
Inom ämnet matematik får du träna  
på de fyra räknesätten och på att lösa 
matematiska problem med huvudräkning 
och miniräknare. Du får träna på att förstå 
klockan och olika tidsbegrepp. Du får 
också träna på att förstå pengars värde 
och att mäta och jämföra längd, vikt, 
volym och temperatur. Kursen tar också 
upp ekvationer, geometri, procenträkning, 
tabeller och diagram.

Matematik 1

Anmälningskod MAMMAT51

Matematik 2

Anmälningskod MAMMAT52

Matematik 3

Anmälningskod MAMMAT53
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Gymnasial särskild utbildning är  
för dig som saknar kunskaper på  
gymnasial nivå. Du kanske tidigare 
har läst inom något av gymnasie-
särskolans nationella program och  
vill fortsätta att lära dig inom olika 
kunskapsområden.  
 
Du kan söka en eller flera kurser och 
välja till exempel svenska, matematik, 
engelska eller samhällskunskap. Det 
finns även estetiska kurser i dans,  
bild eller musik. Utbildningstiden kan  
variera beroende på dina förutsätt-
ningar, dina förkunskaper i ämnet  
och dina mål med studierna.



KURSER PÅ GYMNASIAL NIVÅ

Samhällskunskap
I ämnet samhällskunskap får du lära dig om 
demokrati, politik och om mänskliga rättigheter. 
Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar, 
om lagar och regler och om dina rättigheter och 
skyldigheter i samhället. Kursen tar även upp 
frågor om privatekonomi, arbetsmiljö och om 
arbetsmarknadens villkor.

Samhällskunskap 1

Anmälningskod  SALSAM51

Samhällskunskap 2

Anmälningskod SALSAM52

Nyhet!

Historia
I ämnet historia får du lära dig om olika 
historiska skeenden och hur det påverkar  
vår nutid. Du kommer också lära dig mer om 
olika historiska epoker och hur levnadsvillkor 
för människor har sett ut förr. Du kommer få 
träna på att tolka historiska källor och  
värdera deras trovärdighet.

Historia 1

Anmälningskod HITHIS51

Historia 2

Anmälningskod HITHIS52

Geografi
I ämnet geografi får du lära dig om olika 
världsdelar och att använfa karta. Du får lära  
dig om olika naturresurser och deras betydelse 
för människor och djur. Kursen tar också upp 
orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar  
av världen. Du får även lära dig om klimat-
förändringar och vilka konsekvenser de kan  
få, och om betydelsen av hållbar utveckling.

Geografi 1

Anmälningskod GEGGEO51

Geografi 2

Anmälningskod GEGGEO52

Naturkunskap
I ämnet naturkunskap får du lära dig om  
växter och djur och om sambanden i naturen. 
Du får lära dig om hållbar utveckling, energi-
användning och ekosystem. Kursen tar även 
upp hur människokroppen fungerar och om 
sexualitet, relationer och sexuell hälsa.

Naturkunskap 1

Anmälningskod NANNAT51

Naturkunskap 2

Anmälningskod            NANNAT52

Naturkunskap 3

Anmälningskod            NANNAT53

Sällskapsdjur
I ämnet sällskapsdjur får du lära dig om olika 
typer av djur som lämpar sig att ha som husdjur 
hemma. Du får även lära dig hur du ska ta hand 
om husdjur hemma så att de trivs. I kursen ingår 
att lära sig hur djuren ska hanteras och hur du 
ska rengöra till exempel burar och akvarium.  

Sällskapsdjur 1

Anmälningskod SAKSAL51

Sällskapsdjur 2

Anmälningskod SAKSAL52

Människan
I kursen människan får du lära dig om  
hur olika kulturer påverkar människors  
livsvillkor och vardag. Du får lära dig om  
hur du kan  bemöta människor i olika sociala   
sammanhang och om normer, värderingar  
och regler.  Kursen tar även upp mänskliga 
 rättigheter,  barnkonventionen,  social tjänst-
lagen och  ideella verksamheter.

Människan

Anmälningskod MNNMAN5

Hemkunskap
I kursen hemkunskap får du lära dig att 
planera måltider och laga mat efter recept. 
Du får lära dig att jämföra varor utifrån  
pris, kvalitet, miljömärkning och om 
 sambanden mellan mat och hälsa. Du  
får även lära dig att beräkna kostnader  
för  boende, mat och fritid. Kursen tar  
också upp hur  internethandel, lån  
och  abonnemang  fungerar. 

Hemkunskap 1

Anmälningskod HEOHEM51

Hemkunskap 2

Anmälningskod HEOHEM52

Hälsa
I kursen hälsa får du lära dig om  hälsa, 
ohälsa och om samhällets mål kring  hälsa 
för hela befolkningen. Du får lära dig om 
människans livsvillkor och om hur  levnads-
vanor påverkar hälsan, till exempel kost, 
fysisk aktivitet och sociala relationer.

Hälsa 1

Anmälningskod HASHAL51

Hälsa 2

Anmälningskod HASHAL52
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KURSER PÅ GYMNASIAL NIVÅ

”Det roligaste är att 
man får träffa nya 
människor och göra 
saker tillsammans.”
MIKAELA ÄR NÅGOT AV EN LÄRVUX-VETERAN.  
Med flera år i skolbänken har hon hunnit beta av 
en hel drös kurser, bland annat matematik 1 och 
2, engelska 1 och 2 och hälsa 1 och 2. Just nu står 
siktet inställt på kursen människan, som Mikaela 
valde att studera då hon tyckte den verkade 
intressant och kul.

– Det har blivit några år på Lärvux för min del. 
Jag började när jag var 25 och nu är jag 34. Jag 
trivs bra här och tycker det är kul att få lära mig 
nya saker. Tidigare har jag studerat bland annat 
matematik och engelska eftersom jag ville bli 
bättre på de ämnena. Nu läser jag kursen 
människan där vi får lära oss om till exempel 
religion och historia. Det är intressant, men  
jag skulle vilja lära mig mer om anatomi och 
människokroppen, säger Mikaela.

Mikaela studerar på Lärvux en eftermiddag  
i veckan. Det roligaste med studierna är att  
man får träffa nya människor och göra saker 
till sammans, tycker hon. Att göra studiebesök  
är också en höjdpunkt.

– Här på Lärvux får man ingå i ett samman hang, 
vilket jag tycker är viktigt och kul. Jag gillar även 

när vi åker ut på studiebesök och hittar på roliga 
grejer utomhus. På grund av corona pandemin har 
vi den senaste tiden haft en del utomhus lektioner 
och distanslektioner digitalt. Det har fungerat bra, 
men jag tycker det är roligare att vara i skolan, 
berättar hon. 

FÖRUTOM SINA STUDIER på Lärvux jobbar Mikaela 
på en daglig verksamhet. Här hjälper hon till med 
att anordna quiz för vård- och omsorgsboenden i 
Göteborg och med att kontrollera tillgängligheten 
i olika byggnader och verksamheter runtom i stan. 

– Det är kul att göra quiz, men ibland är det 
utmanande att komma på frågor som passar de 
äldre. Jag är även ute ibland och kontrollerar 
tillgängligheten i olika byggnader och verksamheter 
för att se till att de är anpassade för människor 
med funktionsnedsättning, säger Mikaela.

”Här på Lärvux får man ingå i ett 
sammanhang, vilket jag tycker är 
kul och viktigt”
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Mikaela  
Skoog
Intressen: 
Gillar att umgås  
med vänner. Tycker  
även om saker som  
går snabbt och kittlas  
i magen, typ skicart, 
som jag har åkt förut. 
Vill gärna flyga luft-
ballong i framtiden.

Favoritplats i Göteborg:
Slottskogen och 
Klippan, jag gillar att 
vara utomhus i största 
allmänhet. På somrarna 
älskar jag att vara på 
stranden – där kan jag 
spendera en hel dag! 

Framtidsdröm: 
Jag hade en dröm om 
att bli discjockey (DJ)  
en gång i tiden. Men  
jag kom på att det 
kanske inte hade varit  
så praktiskt att jobba 
sena nätter och resa 
runt så ofta. 

Dold talang: 
Jag gillar att busa  
och skoja – att ta livet 
med en klackspark,  
helt enkelt. Jag har  
även hört att jag har  
väldigt bra minne.



KURSER PÅ GYMNASIAL NIVÅ

Data- och digital kompetens
I kursen data- och digital kompetens får du lära 
dig hur du kan göra bankärenden, deklararera 
och hur du hanterar inloggningsuppgifter. Du får 
lära dig om sociala medier, och om hur du kan 
använda dessa på ett säkert sätt. Du får också 
lära dig om surfplattor, mobiltelefoner och olika 
metoder för att söka information på internet. 
Kursen tar även upp etiska frågor och lagen  
om upphovsrätt. 

Data- och digital kompetens

Anmälningskod  INMDIG5

Medieproduktion
I kursen medieproduktion får du lära dig hur  
du kan skapa olika produktioner till exempel 
genom att skriva, filma eller göra utställningar.  
Du kommer också att prova på att fotografera, 
filma och göra ljudupptagningar.

Medieproduktion

Anmälningskod  MEOMED5

Trafikantkunskap
I kursen trafikantkunskap får du lära dig  
om olika trafiksituationer och om trafikregler 
för fotgängare, cyklister och förare av 
motorfordon. Du får lära dig om risker i 
trafiken i samband med alkohol och andra 
droger. Kursen tar även upp vad som krävs  
för att ta körkort. 

Trafikantkunskap

Anmälningskod  SALTRA5
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Bild
I bildkurserna får du lära dig olika tekniker inom 
bild och form genom teckning, måleri, collage, 
foto, skulptur, komposition och färglära. Du får 
även lära dig att tolka och samtala om bild och 
form. Kursen tar också upp hur bilder kan 
användas på olika sätt och i olika sammanhang.  

Bild 1

Anmälningskod BIBBIL51

Bild 2

Anmälningskod BIBBIL52

Bild 3

Anmälningskod BIBBIL53

Nyhet!

Fotografisk bild
I kursen fotografisk bild får du träna på att 
förmedla en känsla, tanke eller budskap i en 
fotografisk bild. Du kommer få använda olika 
kameratekniker och lära dig hur du bearbetar 
dina bilder i olika dataprogram. Du kommer 
också få lära dig olika bestämmelser och lagar 
kring hur du får använda fotografiska bilder.   

Fotografisk bild

Anmälningskod FOAFOT51

Dans
I kursen dans får du lära dig att dansa själv och 
med andra, och hur du använder dansen som 
uttrycksmedel. Du får även lära dig om dans i 
olika delar av världen och träna på olika typer av 
dans- och rörelseövningar. Kursen tar också upp 
ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans.  

Dans 1

Anmälningskod DABDAN51

Dans 2

Anmälningskod DABDAN52

Dans – Specialområde

Anmälningskod DABDAN50S

Nyhet!

Teater
I kursen teater får du lära dig om teatern som 
konstform och hur du förmedlar tankar, känslor 
och budskap genom kroppen, rösten och 
rörelser till en publik. Kursen tar även upp 
teaterns tre hörn, scenografi, teaterns  
historia och ergonomi.

Teater 1

Anmälningskod TEETEA51



Yrkesinriktade 
utbildningar

Inom särskild utbildning kan du söka 
utbildning inom olika yrkesområden. 
Du varvar studier i skolan med praktik 
(APL) på en arbetsplats. Utbildningen 
kan läsas på heltid eller deltid utifrån 
dina behov och tidigare erfarenheter. 
Målet är att du ska öka dina möjlig-
heter att hitta ett arbete eller en  
sysselsättning. De kurser som ingår  
i utbildningen finns inom gymnasie-
särskolans nationella program. 

Innan du blir antagen till en yrkes-
inriktad utbildning får du gå en  
introduktionskurs på skolan för  
att se om utbildningen passar dig.  
Tillsammans med studie- och  
yrkesvägledare och lärare gör du  
då en individuell studieplan som  
beskriver vad du ska studera och  
hur du ska nå ditt mål.

YRKESINRIKTADE KURSER

Vägen mot yrkesutbildning
Kursen är en introduktionskurs till yrkes-
utbildning och vänder sig till dig som vill 
komma vidare i ditt yrkesliv och bli bättre 
förberedd för ett arbete. Du får veta mer  
om de olika yrkesinriktade utbildningarna  
som finns inom Lärvux.  
 
I kursen får du:

• Studie- och yrkesvägledning för att lära dig 
mera om dig själv och för att kunna välja en 
yrkesinriktning som passar just dig. 

• Kunskap om vad som förväntas av dig  
på en arbetsplats.

• Få information om olika yrkesinriktningar 
innan du gör ett val.

• Göra studiebesök innan du väljer 
yrkesinriktning.

Kursen pågår i 6 veckor

Vägen mot yrkesutbildning

Anmälningskod SGYVÄGEN

Barn
Du får lära dig om hur man arbetar i 
förskolan och om hur barn lär sig nya saker.  
I utbildningen ingår att lära sig om lekar och 
aktiviteter för barn och om sagor och sago-
läsning. Du får också lära dig om 
vardagsrutiner i förskolan.

Barn

Anmälningskod SÄBARN
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YRKESINRIKTADE KURSER

”Jag vill gärna jobba 
inom äldreomsorgen  
i framtiden.”
LINNEA LÄSER EN YRKESUTBILDNING på Lärvux 
med inriktning mot äldreomsorg. Hittills har  
hon studerat i drygt ett år, och har ytterligare  
en och en halv termin kvar innan hon i oktober 
avslutar sin utbildning. Att valet föll på just denna 
utbildning kom naturligt: Linnea har nämligen 
tidigare gjort praktik inom äldreomsorgen innan 
hon började läsa på Lärvux.

 – Innan jag flyttade till Göteborg för fem  
år sedan bodde jag i Värmland. Där gick jag 
programmet Fritid, fastighet, service och omsorg 
på gymnasiet och gjorde även praktik på ett 
äldreboende, så jag hade redan en del erfarenhet 
från vården innan jag kom hit, säger Linnea.

LINNEA ÄR PÅ LÄRVUX en dag i veckan och 
spenderar övriga dagar på en demensavdelning 
på Bagaregårdens äldreboende, där hon gör sin 
praktik. Hon tycker att utbildningen på Lärvux  
är kul och intressant och trivs väldigt bra i skolan. 
Men praktiken är roligast, anser hon.

– Det är kul i skolan, vi brukar kolla på massa 
informationsfilmer som är lärorika och bra.  

Häromdagen såg vi en film om sjukdomar såsom 
förkylningar, diabetes och sånt. Jag trivs bra i 
skolan, men jag tycker det är roligast på praktiken 
för det händer lite mer där. Man sitter heller inte  
lika still som man gör i skolan, berättar hon.

PÅ FRITIDEN tycker Linnea om att umgås med sin 
sambo Thomas och att spendera tid med dottern 
Nelly. I framtiden vill hon jobba inom vården, gärna 
med äldre precis som hon gör nu på sin praktik.

– På praktiken är ingen dag den andra lik,  
det händer mycket olika saker beroende på hur 
patienterna mår och vad de behöver för hjälp  
just för dagen. Jag tycker om att arbeta med  
äldre och fortsätter gärna inom äldreomsorgen  
i framtiden, säger Linnea. 

”På praktiken är ingen dag  
den andra lik”
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Linnea 
Gudmundsson
Studerar: 
Yrkesutbildning med 
inriktning Äldreomsorg.

Intressen:
Tycker om att spendera  
tid med vänner och familj, 
speciellt med min dotter 
Nelly.

Framtidsdröm: 
Jag vill jobba inom 
äldreomsorgen.

Dold talang: 
Nej, tror inte det. Nelly 
brukar säga att jag är 
världens bästa mamma,  
om det räknas?



YRKESINRIKTADE KURSER

Restaurang och storkök
Du får lära dig hur det är att arbeta inom 
restaurangbranschen. Det kan till exempel vara 
med servering på en restaurang, försäljning på ett 
kafé eller matlagning och diskning i ett storkök.

Restaurang och storkök

Anmälningskod SÄHOTRE

Hotell
Du får lära dig hur det är att arbeta inom 
hotellbranschen. Det kan till exempel vara att 
städa och bädda sängar, möblera konferensrum, 
arbeta med miljöhanteringen och att hjälpa 
gäster tillrätta på hotellet.

Hotell

Anmälningskod SÄHOTL

Handel, lager och service
Du får lära dig hur det är att arbeta i en  
butik, på ett lager eller med kundservice.  
I utbildningen ingår hur man packar upp  
varor i butik och om varuhantering på ett 
lager. Du får också lära dig om arbetsmiljö, 
lokalhantering och att hjälpa kunder.

Handel, lager och service

Anmälningskod SÄHANLAG
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Kompetens- 
utveckling
Planera dina studier tillsammans  
med din arbetsgivare och  
läraren på skolan. 

29

Kompetensutveckling kan du söka om  
du har ett arbete och vill utvecklas på din 
arbetsplats. Tillsammans med dig och din 
arbetsgivare eller handledare pratar vi 
om vad du behöver lära dig. Det kan vara 
sådant som gör att du trivs bättre på ditt 
arbete. Det kan också vara något som du 
behöver lära dig för att få prova nya 
arbets uppgifter till exempel en kurs för  
att lära dig att servera eller hantera varor 
på ett lager. Kursinnehåll och tid kan 
variera. De dagar som du inte är i skolan 
arbetar du som vanligt på din arbetsplats. 

Du och din arbetsgivare bokar en tid för 
besök om din kompetensutveckling på 
telefon 031-368 30 02.



Så här söker du 
till Lärvux
Du får själv fylla i ansökningsblanketten som du hittar på  
www.goteborg.se/larvux  

Du måste även skicka in dina betyg eller intyg från tidigare studier tillsammans med  
ansökan. Om du inte har studerat inom Lärvux tidigare blir du kallad till ett samtal.  
Under samtalet får du veta mer om komvux som särskild utbildning och du får  
berätta lite om dig själv. 

Vill du komma i kontakt  
med Lärvux på  Arbetsmarknad  
och vuxenutbildning kan du  
göra det på olika sätt.

Hemsida: www.goteborg.se/larvux
E-post: info@arbvux.goteborg.se
Studie- och yrkesvägledare: 031-368 30 00
Kurator på Lärvux: 031-368 30 02
Besöksadress: Brogatan 4

Skala 1:1000
50 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

Här finns vi!

Gå av vid Järntorget

1 3 606 9 11

Hitta hit med kollektivtrafik
Spårvagn 1, 3, 6, 9 eller 11 till Järntorget 
Buss 60 till Järntorget

Postadress
Lärvux Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
402 29 Göteborg

30 31

Sista ansökningsdag är: 
4 maj om du vill börja studera i augusti.
3 september om du vill börja studera i oktober.
26 oktober om du vill börja studera i januari. 



Kommunal vuxenutbildning  
som särskild utbildning

Hemsida: www.goteborg.se/larvux
E-post: info@arbvux.goteborg.se
Telefon till studie- och 
yrkesvägledare: 031 – 368 30 00
Kurator på Lärvux: 031 – 368 30 02
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