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Behöver du komplettera dina betyg?

Studie- och yrkesspåret på gymnasial nivå vänder sig till 
dig som gått ut gymnasiet och vill skaffa dig behörighet 
för att komma vidare till högre studier eller arbete. 

Du kommer att ingå i en klass och få stöd av våra duktiga 
Studie- och yrkesvägledare att hitta din väg framåt.

Ett viktigt inslag i utbildningen är samarbetet med Hög-
skolan Väst. Det innebär att du kommer att få möjlighet 
att förbereda dig för högskolestudier samt få kunskaper 
om högskolans olika utbildningsvägar.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

BARA KURSER SOM DU BEHÖVER

Du studerar i en sammanhållen klass någon eller några av gymnasiekurserna
• Svenska/Svenska som andraspråk (1-3)
• Matematik (1-5)
• Engelska (5-7)

Du ska studera minst en av dessa kurser för att bli aktuell för Studie- och yrkesspåret på 
gymnasial nivå.

Du studerar även en gemensam orienteringskurs där du får lära dig mer om högskolan 
och om hur det är att studera där.

Förutom kurserna i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska har du 
möjlighet att läsa ytterligare kurser.

Du kommer att göra en helt individuell planering med våra studie- och yrkesvägledare. 
Du studerar de kurser som du behöver för att få en gymnasieexamen/slutbetyg eller 
behörighet för vidare studier.

Vissa kurser kommer du att läsa på distans via vår utbildningsanordnare Exlearn. 

Om du behöver göra ditt gymnasiearbete gör du det på någon av Kunskapsförbundets 
gymnasieskolor eller Vuxenutbildning. Det kan även ske via distans hos vår utbildnings-
anordnare Exlearn.

Gymnasial nivå

Möjligheten är din!
ta chansen i höst



Förkunskaper
• Minst 1500 poäng i godkända kurser från gymnasieskolan.

Behov av en eller flera gymnasiala kurser i:
• Svenska/Svenska som andraspråk (1-3)
• Matematik (1-5)
• Engelska (5-7)

Mer information om utbildningen
Utbildningen är CSN berättigad
Plats: Vuxenutbildningen, Vänerparken 5, Vänersborg
Studieperioder: 2020-09-28 - 2021-01-08 samt 2021-01-18 - 2021-06-04
Antal veckor: 35 veckor
Antal poäng: 750 poäng för heltidsstudier

Så här söker du utbildningen
Du ansöker via webben hos Vuxenutbildningen.
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

Ansökan öppnar vecka 33
Sök senast: 3 september 2020

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du är välkommen att kontakta Studie- och yrkesvägledningen på Vuxenutbild-
ningen om du vill ha mer information.

Du hittar kontaktformulär till studievägledningen här: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning

Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

Nils Ericsonsgymnasiet, T-huset | Trollhättan

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Telefonväxel: 0521-72 27 40
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