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Vad är en introduktionskurs?
Våra introduktionskurser ska introducera, underlätta och förbereda dig inför studier mot ett yrke på gym-
nasial nivå. Du kommer i kontakt med ämnen och begrepp inom yrket. Du får besöka pågående utbildning-
ar och möta elever och lärare samt lära känna yrket och vanliga yrkesroller. Att läsa en introduktionskurs 
ger dig en möjlighet att lyckas med vidare studier inom Vuxenutbildningen.

Omfattning
Måndagar 08.30- 11.30 | Vänerparken 5, Vänersborg

Innehåll
Är du nyfiken på hur det är att arbeta 
inom olika serviceyrken och vilka kunska-
per som krävs? Då är vår introduktionskurs 

inom service något för dig. Jobb inom service är 
perfekt för dig som gillar att jobba med människor.

I kursen får du veta mer om hur det är att arbeta 
med service i olika yrken som handel, turism, res-
taurang och hotell. Du kommer att få möjlighet att 
besöka olika arbetsplatser och träffa personer som 
arbetar i branschen. 

Du kommer efter kursen ha större insyn i service-
branschen och vilka yrken som skulle kunna passa 
dig. 

Arbetsmarknad och yrken
Du kommer inte kunna börja arbeta direkt 
efter denna kurs. Däremot kommer du att 
veta mer om yrket och dess yrkesroller. 

Meningen är att du ska få en förståelse och kunskap 
som hjälper, förbereder och underlättar för dig att 
studera vidare och att därefter få ett arbete inom 
serviceområdet.
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Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det 
blir ett tillräckligt antal studerande.

Studieperioder och poäng
Studieperiod 1

2022-09-19 - 2022-12-23

Reservation för ändringar i studieperioderna

Kostnader för utbildningen
Kursen är kostnadsfri men eleven kan själv behöva stå för resor till och från studiebesök eller liknande.

Så här söker du utbildningen
Använd webbansökan | Komvux. 
Du hittar den på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

BankID
För webbansökan behöver du ett BankID.

Antagningsbesked
Du får ett antagningsbesked med post samt e-post.
Där hittar du viktiga datum som du behöver ha koll på.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du hittar kontaktformulär här: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning

Där hittar du även tider för telefon och drop-in. 
Tänk på att under ansökningstider kontakta studievägledningen i god tid och eventuellt 
boka tid för ett längre samtal. 

SFI C

SFI D

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Du kan söka till utbildningen om du studerar på:
JA
JA

NEJ
NEJ
NEJ

JA

SFI A

SFI B

Gymnasial nivå eller högre


