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Anpassa 
kurserna efter din 
egen livssituation

Du gör så här Så här ansöker du

Fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå är listade i bokstavsordning där 
det framgår om kursen går på dagtid, kvällstid eller har flexibla studier. Där hittar du även 
om kursen går i Trollhättan eller i Vänersborg samt hur många poäng kursen har.

Vill du läsa en yrkesutbildning söker du till ett kurspaket.

På Vuxenutbildningen ger vi dig möjligheten att studera på olika sätt. Du kan välja att 
studera på dagtid, kvällstid eller flexibla studier. Detta för att du enklare ska kunna hitta 
kurser som passar dig och din livssituation. Vid varje kurs ser du i vilken studieform som 
kursen ges.

Kursutbudet är preliminärt. Vi reserverar oss för tryckfel och förändringar i kursutbudet.

Du ansöker till kurserna genom att använda webbansökan på Vuxenutbildningens 
hemsida: www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux
Tänk på att du i ansökan måste ange ett syfte med dina studier i ett fritextfält.

Du behöver tillgång till BankID för att kunna söka kurser. Hjälp att skaffa BankID hittar du 
här: www.support.bankid.com/sv/ (eller kontakta din bank).

Roligt att du är sugen på att studera på Vuxenutbildningen. Här hittar du kursutbudet inom Komvux. 
Tänk på att du behöver ansöka senast 1 december 2022. 

På Kunskapsförbundets vuxenutbildning kan vi erbjuda ett stort utbud med riktigt bra utbildningar. 
Utbildning är det bästa vi vet och vi vill väldigt gärna hjälpa dig att nå dit du vill. 

I kursutbudet hittar du kurser på grundläggande och gymnasial nivå där du kan välja mellan att studera på 
dagtid, kvällstid eller flexibla studier. Det finns även yrkesutbildningar för vuxna.

Vi både hoppas och tror att du kan hitta en utbildning som kan ge just dig framtidslust. 
För vi är helt säkra på att: Allt börjar med en utbildning. Allt.

Hej!
HEJ!
 Vuxenutbildningen

Kursutbud 
KOMVUX

Kom ihåg att
ansöka senast 1 december 2022



Studie- och yrkesvägledning

Det finns studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen som gärna hjälper dig. Studie- och 
yrkesvägledningen hittar du i Vänerparken 5, Vänersborg. 

Kontakta Studie- och yrkesvägledningen i god tid om du behöver deras hjälp och eventuellt 
boka tid för ett längre samtal. 

På Studie- och yrkesvägledningens hemsida kan du boka tid för längre samtal, kontakta för 
kortare frågor eller ringa under telefontider.

Du hittar aktuell information och kontaktsätt på hemsidan: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning/ 

Viktiga datum att ha koll på | Ansökan

2 november: Ansökan till fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt gymnasiala yrkesutbild-
ningar inom Komvux öppnar.

1 december Sista dag att söka kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt gymnasial yrkesutbildning.

1 december: Sista kompletteringsdag till fristående kurser och yrkeskurser.

7 december: Antagningsbesked skickas ut från Vuxenutbildningen med post samt e-post. 
Ha koll på din skräppost i din mailkorg ifall ditt antagningsbesked skulle hamna där.

15 december: Svarsbesked - sista dag att lämna in svarsbesked om du är antagen och/eller reservplacerad. Läs i 
ditt antagningsbesked hur du lämnar in ditt svarsbesked.

Sen ansökan: Håll koll på hemsidan! I de kurser och utbildningar med platser kvar kommer det vara möjligt att 
göra sen ansökan. Mer information hittar du på hemsidan och i webbansökan/komvux.

Här hittar du några viktiga datum som du behöver ha koll på inför ansökan. 
Du hittar bland annat sista ansökningsdag, när restplatser släpps, registrering inför kursstart 
och kursstart för dina studier.

Studieperiod våren 2023: Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02 | (20 veckor)

Reception/expedition

Receptionen och expeditionen kan hjälpa dig som funderar på studier eller redan studerar på 
Vuxenutbildningen på flera sätt. 

Har du frågor som exempelvis rör ansökan, antagning, registrering, betyg/intyg eller schema 
för kurser/utbildningar inom Komvux, SFI, Yrkeshögskolan eller Lärvux är du välkommen att 
kontakta receptionen/expeditionen på Vuxenutbildningen. Men det är viktigt att du har koll 
på telefon- och öppettider om du behöver kontakta receptionen/expeditionen.

ANSÖKAN

Viktiga 
datum

Har du frågor?

Studie- och
yrkesvägledning

Har du frågor?

Reception och 
Expedition

Du hittar aktuell information om telefontider och öppettider till reception och expedition på hemsidan: 
https://www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/kontakta-oss/ 

Stöd och hjälp från kurator/specialpedagog

Kurator fungerar som extra hjälp och stöd om du befinner dig i en livssituation som kan påver-
ka studierna negativt. 

Till kuratorn kan du vända dig om du behöver samtalsstöd eller vägledning till andra hjälpin-
stanser. Om du har någon form av funktionsvariation som innebär att du som elev kan vara i 
behov av studieanpassningar kan du också vända dig till vår kurator.

Har du frågor?

Kurator

Här hittar du kontaktuppgifter till Vuxenutbildningens kurator:
Kurator Gunilla Grandin: gunilla.grandin@kunskapsforbundet.se

Här kan du boka tid för samtal hos kurator eller specialpedagog:
https://kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/kurator/

HEJ!
 Vuxenutbildningen

Kursutbud 
KOMVUX

Söker du flera kurser? - Tänk på att undvika schemakrockar

Om du söker flera kurser i webbansökan var då noga med att titta på vilka tider som lektio-
nerna ligger så att du undviker att välja kurser som har lektioner som krockar med varandra. 

Flera kurser finns både som dagkurs och som kvällskurs. Välj kurser som krockar så lite som 
möjligt! Det ökar dina chanser att klara kurserna. 

Använd gärna det tomma schemat i slutet av denna kurskatalog för din egen planering av 
kurser som du ska söka.

ANSÖKAN

Undvik
schemakrock



Att tänka på om studiemedel och studieekonomi

Hur funkar det med studieekonomi under dina studier på Vuxenutbildningen? Här finns några 
svar och några råd vart du kan vända dig med dina frågor.

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du få studiemedel om du uppfyller villkoren för 
detta. Du måste göra en ansökan och studiemedel kan enbart sökas på hemsidan för CSN: 
www.csn.se

Kurser | Studietid: 10 veckor
 Om du ska söka studiemedel hos CSN - Du måste göra ansökan om studiemedel på: www.csn.se

Heltidsstudier 100% 200 poäng

Deltidsstudier 75% 150 poäng

Halvtidsstudier 50% 100 poäng

Mer information om studieekonomi och studiemedel hittar du på: www.csn.se.
Du kan också boka tid hos studievägledningen på Vuxenutbildningen om du behöver prata studieekonomi.

CSN

Studie-
ekonomi

CSN har följande telefontider: Telefon: 0771-276 000, Telefontid: måndag – fredag 08.00-16.30
För att söka studiemedel hos CSN behöver du ha koll på studieperioder och antal poäng som du läser under 
heltids-, deltids eller halvtidsstudier. 

Här finns en liten hjälp för detta beroende på om du läser kurser på 10 eller 20 veckor:

Kurser | Studietid: 20 veckor
 Om du ska söka studiemedel hos CSN - Du måste göra ansökan om studiemedel på: www.csn.se

Heltidsstudier 100% 400 poäng

Deltidsstudier 75% 300 poäng

Halvtidsstudier 50% 200 poäng

HEJ!
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Detta gäller för elev under 20 år på Vuxenutbildningen

För dig som är under 20 år gäller andra regler. Du kan inte ansöka om studiemedel förrän an-
dra halvåret det år du fyller 20 år.

Om du studerar på heltid så får du studiebidrag (studiehjälp) på samma sätt som när du läste 
på gymnasiet. Detta kommer automatisk så du behöver inte ansöka. 

Om du studerar heltid och har minst 6 km till skolan kan också ansöka om Busskort, se vår 
hemsida för mer info. 

Alla elever som är under 20 år får låna kurslitteratur. Böckerna finns för utlån på biblioteket i 
Vänerparken. 

Elev under 
20 år

detta gäller 
för dig



Flexibla studier:
FLEX

Gruppundervisning:
DAGTID

Gruppundervisning:
KVÄLLSTID

Kurserna är på schemalagda tider under dagtid mellan 08:00-17:00. Då träffar du din
lärare tillsammans med de andra eleverna. Du ska vara närvarande och aktivt delta på
lektionerna. Vissa kurser har en lektion i veckan digitalt via mötesprogrammet Google
Meet. En stor del av alla kurserna består av självstudier som du förväntas göra mellan
lektionerna.

Den här studieformen passar dig som behöver ha undervisning på plats i skolan för att
kunna klara dina studier eller om det var länge sedan du studerade.

Flex-kurs är lämpligt för dig som har arbete eller av annan anledning inte alltid kan närva-
ra i skolan. Kurserna är schemalagda under dagtid eller kvällstid.

Du som läser på Flex har lektionspass utlagda under veckan som en vanlig kurs. Men du
har en dialog med din lärare om vilka pass du inte kan komma på, och du har ett stort
eget ansvar att ta reda på och göra det du missat. Prov och vissa andra moment måste
du göra på plats i skolans lokaler på obligatoriska tillfällen. Vissa kurser har en lektion i
veckan digitalt via mötesprogrammet Google Meet. En stor del av alla kurserna består av
självstudier som du förväntas göra mellan lektionerna.

När du läser en Flex-kurs är det extra viktigt att du är aktiv på Google Classroom som är
vår digitala lärplattform. Du behöver också ha en tät kommunikation med din lärare.

För att ha förutsättning att klara flexibla studier så bör du ha god studievana och god da-
torvana. Tillgång till dator med fungerande kamera och mikrofon samt internetuppkopp-
ling är en förutsättning för att kunna studera i den här studieformen.

Kurserna är på schemalagda tider under kvällstid mellan 17:00-20:30. Du har lektionspass
utlagda i ditt schema 1-2 dagar i veckan. Då träffar du din lärare tillsammans med de an-
dra eleverna. Du ska vara närvarande och aktivt delta på lektionerna. Vissa kurser har en
lektion i veckan digitalt via mötesprogrammet Google Meet. En stor del av alla kurserna
består av självstudier som du förväntas göra mellan lektionerna.

Den här studieformen passar dig som behöver ha undervisning på plats i skolan för att
kunna klara dina studier eller om det var länge sedan du studerade.

Hos oss kan du studera på flera sätt.
Vilket passar dig?

Nu är det dags för start!
Du som är antagen till någon kurs eller yrkesutbildning på Vuxenutbildningen 
behöver förbereda dig innan kursstart. Du behöver också ta del av praktisk in-
formation om studier på Vuxenutbildningen. 

På Vuxenutbildningens hemsida har vi samlat information och länkar som du 
behöver inför din kurs- eller utbildningsstart inom grundläggande och gymnasi-
ala kurser samt yrkesutbildning. 

NU BÖRJAR VI!

Januari
2023

FJÄRR
UNDERVISNING

Att studera med möjlig fjärrundervisning innebär att de flesta lektionerna kan ske på dis-
tans via mötesprogrammet Google Meet.

Undervisningen leds av läraren under de angivna lektionstiderna, och du ska vara aktiv
och delta i de genomgångar, diskussioner och övningar som sker då. Men du gör det på
en egen plats via dator och Google Meet. Tillgång till dator med fungerande kamera och
mikrofon samt internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna studera i den här
studieformen.

Några lektioner kommer emellertid att obligatoriskt ske på plats i skolan, bland annat
prov samt laborationer när det förekommer. En stor del av kurserna består av självstudier
som du förväntas göra mellan lektionerna.

Du hittar sidan här: 
https://www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/information-utbildningsstart-komvux/

Du kan också använda QR koden för att komma 
till sidan för utbildningsstart på Komvux.



VÅREN 2023
GRUNDLÄGGANDE FRISTÅENDE KURSER 

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Engelska delkurs 1
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Engelska delkurs 1
+ Orienteringskurs

kväll 200 Vänersborg

Engelska delkurs 2
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Engelska delkurs 3 dag 200 Vänersborg

Engelska delkurs 3 kväll 200 Vänersborg

Engelska delkurs 4 dag 200 Vänersborg

Matematik delkurs 1
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Matematik delkurs 2
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Matematik delkurs 3 dag 200 Vänersborg

Matematik delkurs 3 kväll/flex 200 Vänersborg

Matematik delkurs 4 kväll/flex 200 Vänersborg

Matematik delkurs 4 dag 200 Vänersborg

Samhällskunskap dag 150 Vänersborg

VÅREN 2023
GRUNDLÄGGANDE FRISTÅENDE KURSER 

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Samhällskunskap kväll 150 Vänersborg

Svenska dag 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 1
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 1
+ Orienteringskurs

kväll 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 1
+ Orienteringskurs (Heltid)

dag 400 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 2 dag 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 2 kväll/flex 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 2
(Heltid)

dag 400 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 3 dag 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 3 kväll/flex 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 3
(Heltid)

dag 400 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 4 dag 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk delkurs 4 kväll/flex 200 Vänersborg

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel



VÅREN 2023
GRUNDLÄGGANDE FRISTÅENDE KURSER 

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Svenska som andraspråk delkurs 4
(Heltid)

dag 400 Vänersborg

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

HEJ!
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VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Biologi 2
kurs har möjlig fjärrundervisning

dag 100 Trollhättan

Cad 1 dag 50 Vänersborg

Cad 2 dag 50 Vänersborg

Engelska 5 dag 100 Vänersborg

Engelska 5 kväll/flex 100 Vänersborg

Engelska 5 med repetition 
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Engelska 6 dag 100 Vänersborg

Engelska 6 kväll/flex 100 Vänersborg

Engelska 6 med repetition 
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Engelska 7 dag 100 Vänersborg

Engelska 7 kväll/flex 100 Vänersborg

Fysik 2 dag 100 Trollhättan

Historia 1a1
-kurs slutar 24 mars

dag 50 Vänersborg

Historia 1a1
-kurs slutar 24 mars

kväll/flex 50 Vänersborg

VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Historia 1a2
-kurs börjar 27 mars

dag 50 Vänersborg

Historia 1a2
-kurs börjar 27 mars

kväll/flex 50 Vänersborg

Historia 2a dag 100 Vänersborg

Internationella relationer dag 100 Vänerborg

Kemi 2 dag 100 Trollhättan

Kommunikation dag 100 Vänersborg

Komvuxarbete
(Samhäll/Ekonomi/Humaniora, 
Natur/Teknik, Yrkes)

dag 100 Vänersborg

Matematik 1b-c
kurs har möjlig fjärrundervisning

kväll 100 Vänersborg

Matematik 1b-c med repetition
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Matematik 2b-c dag 100 Vänersborg

Matematik 2b-c, gr 1
kurs har möjlig fjärrundervisning

kväll 100 Vänersborg

Matematik 2b-c, gr 2
kurs har möjlig fjärrundervisning

kväll 100 Vänersborg

Matematik 2b-c med repetition
+ Orienteringskurs

dag 200 Vänersborg

Matematik 3b-c
kurs har möjlig fjärrundervisning

dag 100 Vänersborg

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel



VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Matematik 3b-c
kurs har möjlig fjärrundervisning

kväll 100 Vänersborg

Matematik 4
kurs har möjlig fjärrundervisning

dag/flex 100 Vänersborg

Matematik 5 NTI
Heldistans

100 Annan

Naturkunskap 1a1
-kurs slutar 24 mars

dag 50 Vänersborg

Naturkunskap 1a1
-kurs slutar 24 mars
kurs har möjlig fjärrundervisning

dag/flex 50 Vänersborg

Naturkunskap 1a2
-kurs börjar 27 mars

dag 50 Vänersborg

Naturkunskap 1a2
-kurs börjar 27 mars
kurs har möjlig fjärrundervisning

dag/flex 50 Vänersborg

Naturkunskap 2 dag 100 Vänersborg

Psykologi 1
kurs har möjlig fjärrundervisning

dag/flex 50 Vänersborg

Psykologi 2a
kurs har möjlig fjärrundervisning

dag/flex 50 Vänersborg

Religion 1 dag/flex 50 Vänersborg

Religion 2 dag/flex 50 Vänersborg

Retorik dag 100 Vänersborg

Samhällskunskap 1a1
-kurs slutar 24 mars

dag 50 Vänersborg

VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Samhällskunskap 1a1
-kurs slutar 24 mars

kväll/flex 50 Vänersborg

Samhällskunskap 1a2
-kurs börjar 27 mars

dag 50 Vänersborg

Samhällskunskap 1a2
-kurs börjar 27 mars

kväll/flex 50 Vänersborg

Samhällskunskap 2 dag 100 Vänersborg

Svenska 1 dag/flex 100 Vänersborg

Svenska 2 dag/flex 100 Vänersborg

Svenska 3 dag/flex 100 Vänersborg

Svenska som andraspråk 1 dag 100 Vänersborg

Svenska som andraspråk 1 dag/flex 100 Vänersborg

Svenska som andraspråk 1 kväll/flex 100 Vänersborg

Svenska som andraspråk 1
+Orienteringskurs (heltid)
-kurs börjar 27 mars

dag 200 Vänersborg

Svenska som andraspråk 2 dag 100 Vänersborg

Svenska som andraspråk 2 kväll/flex 100 Vänersborg

Svenska som andraspråk 3 dag 100 Vänersborg

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel



VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Svenska som andraspråk 3 kväll/flex 100 Vänersborg

Yrkesintroduktion  - Service
Studieperiod: 2023-02-20 - 2023-06-02

dag 120 Vänersborg

Yrkesintroduktion  - Vård och 
omsorg
Studieperiod: 2023-02-20 - 2023-06-02

dag 120 Vänersborg

Yrkesintroduktion industri
Studieperiod: 2023-02-20 - 2023-06-02

dag 120 Vänersborg

Vi ger dig chansen att läsa de två fristående gymnasiekurserna Historia 2a och Samhällskunskap 2 
tillsammans som ett tematiskt paket med gemensamt lektionsupplägg. Om du väljer båda kurserna 
kan du dra nytta av att kurserna har gemensamma beröringspunkter i de båda kursernas centrala 
innehåll. 

Större delen av undervisningen i de två kurserna kommer ske på gemensamma lektioner och med 
ett gemensamt tema och gemensamma uppgifter. Du kommer som enskild elev att få möjligheten 
att skaffa dig betyg i de båda kurserna utefter dina visade förmågor. Det gemensamma temat kall-
ar vi för “Att påverka och påverkas”. Där kommer du som elev att få lära dig mera om propaganda, 
desinformation, Fake news, käll- och sökkritik såväl ur ett historiskt som ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv. 

Du kan förstås också välja att bara söka en av kurserna. Men passa gärna på att nu läsa kurserna 
tillsammans då upplägget är väl anpassat för det! 

Toppen, eller hur!

Sök båda kurserna: historia 2a och samhällskunskap 2

Två intressanta kurser – En fantastisk möjlighet!
Historia 2a och Samhällskunskap 2



ORIENTERINGSKURSER
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ | VÅREN 2023

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Orienteringskurs: 
Engelska Gruv

dag 50 Vänersborg

Orienteringskurs: 
Matematik Gruv

dag 50 Vänersborg

Orienteringskurs: 
Svenska som andraspråk Gruv

dag 50 Vänersborg

ORIENTERINGSKURSER
GYMNASIAL NIVÅ | VÅREN 2023

(Studieperiod: 2023-01-16 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG ORT

Orienteringskurs: 
Engelska

dag 50 Vänersborg

Orienteringskurs: 
Fysik och Matematik

dag 50 Vänersborg

Orienteringskurs: 
Matematik | Grupp 1

dag 50 Vänersborg

Orienteringskurs: 
Matematik | Grupp 2

dag 50 Vänersborg

Orienteringskurs: 
Svenska/Svenska som andraspråk
- mot kurs 1

dag 50 Vänersborg

Orienteringskurs:
Svenska/Svenska som andraspråk
- mot kurs 2 och 3

dag 50 Vänersborg

Kurser som ger dig extra stöd vid studier på grundläggande nivå. Vi har orienteringskurser inom matematik och 
språk. 

För att få läsa en orienteringskurs inom matematik så ska du först vara antagen på en kurs i matematik på den 
nivå som du vill läsa orienteringskurs. Detsamma gäller för engelska, svenska och svenska som andraspråk. Du ska 
vara antagen på en språkkurs för att få läsa en orienteringskurs mot språk.

Vi rekommenderar dig som behöver extra stöd att söka orienteringskurser med koppling till din matematik- eller 
språkkurs. På orienteringskursen finns alltid en lärare som kan handleda dig.

Orienteringskurser ger ej betyg. Du får istället ett intyg. 
Poängen på orienteringskursen gäller för CSN (Studiemedel).

Kurser som ger dig extra stöd vid studier på gymnasial nivå. Vi har orienteringskurser inom matematik och språk.

För att få läsa en orienteringskurs inom matematik så ska du först vara antagen på en kurs i matematik på den 
nivå som du vill läsa orienteringskurs. Detsamma gäller för engelska, svenska och svenska som andraspråk. Du ska 
vara antagen på en språkkurs för att få läsa en orienteringskurs mot språk.

Vi rekommenderar dig som behöver extra stöd att söka orienteringskurser med koppling till din matematik- eller 
språkkurs. På orienteringskursen finns alltid en lärare som kan handleda dig.

Orienteringskurser ger ej betyg. Du får istället ett intyg. 
Poängen på orienteringskursen gäller för CSN (Studiemedel).

Orienteringskurser på grundläggande nivå Orienteringskurser på gymnasial nivå
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Fristående yrkeskurser på distans sker via NTI. 
All kontakt med lärare sker genom virtuella klassrum. Du behöver tillgång till internetuppkoppling och 
dator. Att studera på distans kräver mycket god studie- och datorvana. 

Förkunskapskrav: Du hittar information om förkunskapskrav för varje kurs i webbansökan.

Du ansöker genom att använda webbansökan på vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

Fristående yrkeskurser på distans

YRKESKURSER PÅ DISTANS
GYMNASIAL NIVÅ | VÅREN 2023

(Studieperiod: 2023-01-26 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG

Administration 1 NTI - Heldistans 100

Branschkunskap inom handel 
och administration

NTI - Heldistans 100

Dator och nätverksteknik NTI - Heldistans 100

Entreprenörskap NTI - Heldistans 100

Hållbart samhällsbyggande NTI - Heldistans 100

Hälsopedagogik NTI - Heldistans 100

Information & kommunikation 1 NTI - Heldistans 100

Marknadsföring NTI - Heldistans 100

Näthandel 1 NTI - Heldistans 100

Pedagogiskt ledarskap NTI - Heldistans 100

YRKESKURSER PÅ DISTANS
GYMNASIAL NIVÅ | VÅREN 2023

(Studieperiod: 2023-01-26 – 2023-06-02)

KURS STUDIEFORM POÄNG

Personlig försäljning NTI - Heldistans 100

Praktisk marknadsföring NTI - Heldistans 100

Privatjuridik NTI - Heldistans 100

Programmering 1 NTI - Heldistans 100

Rätten och samhälle NTI - Heldistans 100

Servicekunskap NTI - Heldistans 100

Sociologi NTI - Heldistans 100

Teknik 1 NTI - Heldistans 100

Webbutveckling 1 NTI - Heldistans 100
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Fler utbildningar kan tillkomma och kommer då att läggas till i kursutbudet och på Vuxenutbildningens hemsida.
Yrkesvuxutbildningar startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal 
studerande.

Fler yrkesvux utbildningar i samarbete med andra kommuner
Vuxenutbildningen har samarbete med andra kommuner för att erbjuda 
fler utbildningar inom Yrkesvux. Samarbetskommunerna är: Bengtsfors, 
Dals-Ed, Mellerud och Åmål. 

På hemsidan kan du läsa mer om vilka sökbara yrkesvux utbildningar 
som finns genom samarbetet med andra kommuner. Där hittar du mer 
information om utbildningarna och hur du ansöker till dessa. Men ha koll 
på att det kan vara ett annat ”sök senast datum” till dessa utbildningar. 

Yrkesvux | Gymnasial yrkesutbildning

Utbildning Studieperioder

Målare
1050 poäng

Ort: Trollhättan

Heltid, 1 år

Vård och omsorg
1550 poäng

Ort: Vänersborg

Heltid, 1,5 år

Frisör
1550 poäng

Ort: Trollhättan

Heltid, 45 veckor

Trädgård - grundutbildning
1000 poäng
Ort: Nuntorp

Heltid, 1 år

Läs på hemsidan: Mer information och förkunskapskrav för varje utbildning

Snart kan jobbet vara ditt!
En ny karriär väntar! Den är inte ens så långt bort som du tror. De flesta gymnasiala yrkesutbildningar är mellan ett 
och två år långa. Det kan räcka med studier i ett år innan det nya jobbet är ditt!

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar skapade för dig som vill gå en yrkesutbildning som leder till arbete. 
Det är attraktiva yrkesutbildningar som ger dig chansen att omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja kompetens 
som du redan har. Utbildningarna fokuserar på praktisk kunskap inom branscher med behov av nya medarbetare.

Delar av utbildningen sker på en arbetsplats (APL) som ger dig både praktisk kunskap och kontakter i branschen. 

YRKESVUX
Gymnasial
yrkesutbildning 
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Läs mer om varje utbildning på hemsidan:
https://kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/yrkesutbildning-yrkesvux/



Fler utbildningar kan tillkomma och kommer då att läggas till i kursutbudet och på Vuxenutbildningens hemsida.
Yrkesvuxutbildningar startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal 
studerande.

Lär dig ett yrke och svenska samtidigt!
Yrkesvux med språkstöd är en yrkesutbildning med språkstöd för dig som inte har svenska som modersmål. Det 
betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket. Utbildningen passar dig som 
vill gå en kortare utbildning för att snabbt få möjligheten att komma ut i arbete!

Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning som kombineras med språkstöd. Du läser huvudsakligen 
gymnasiala yrkeskurser och läser även yrkessvenska.

Yrkesvux | Yrkesutbildning med språkstöd 

Utbildning Studieperioder

Restaurang- och måltidsbiträde - med språkstöd
500 poäng poäng

Ort: Trollhättan

Heltid, 20 veckor

Lokalvård - med språkstöd
400 poäng

Ort: Vänersborg

Heltid, 6 månader

Läs på hemsidan: Mer information och förkunskapskrav för varje utbildning

YRKESVUX
med språkstöd

Gymnasial
yrkesutbildning 
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YRKESVUX

Fler utbildningar kan tillkomma och kommer då att läggas till i kursutbudet och på Vuxenutbildningens hemsida.
Yrkesvuxutbildningar startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal 
studerande.

Förberedande yrkesutbildning är till för dig som inte har svenska som modersmål och som saknar behörighet att 
söka till en reguljär gymnasial yrkesutbildning. Utbildningen förbereder samt ger dig kunskaper och kompetenser 
för att kunna läsa vidare på en gymnasial yrkesutbildning. Det ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket 
ger dig praktisk inblick i ett kommande yrkesliv.

Studieperiod 1 | Förberedande utbildning
Under studieperiod 1 läser du den förberedande utbildningen.
Efter att du är klar med studieperiod 1 och klarat kurserna kan du studera vidare på den reguljära gymnasiala yr-
kesutbildningen.

Övriga studieperioder | Reguljär yrkesutbildning
Du läser övriga studieperioder som ingår i en reguljär gymnasial yrkesutbildning.

förberedande

Yrkesvux | Förberedande yrkesutbildning

Utbildning Studieperioder

Förberedande: Vård och omsorgsutbildning
550 poäng

Ort: Vänersborg

Heltid, 6 månader

Läs på hemsidan: Mer information och förkunskapskrav för varje utbildning

Yrkesutbildning 
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Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum!
Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.
Lärlingsutbildning för vuxna på gymnasial nivå ska ge dig som studerar en grundläggande yrkesutbildning och 
kunskaper inom ett yrkesområde samt ökad arbetslivserfarenhet. 

Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Minst 70% 
av tiden skall vara förlagd på ett företag och max 30 % är studier på skolan. 

Fler utbildningar kan tillkomma och kommer då att läggas till i kursutbudet och på Vuxenutbildningens hemsida.
Yrkesutbildningar startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal 
studerande.

Lärlingsutbildning för vuxna

Utbildning Studieperioder

Billackering
1000 poäng

Ort: Vänersborg

Heltid, 1 år

Slaktare/styckare
1400 poäng

Ort: Nuntorp/Brålanda

Heltid, 1 år

Läs på hemsidan: Mer information och förkunskapskrav för varje utbildning

LÄRLING
Gymnasial
yrkesutbildning 
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Läs mer om validering på Vuxenutbildningen: 
https://kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/validering/

Validering
Läs mer på hemsidan för ytterligare information och förkunskapskrav för varje utbildning

Utbildning Studieperioder

• Förkortad utbildningstid
• Ökad anställningsbarhet
• Få betyg på din kunskaper/erfarenheter

• Ekonomisk fördelaktigt
• Stärka dig i din yrkesroll
• Ökad motivation för studier

Fördelar med att få kunskaper och kompetenser bedömda

VALIDERING

Just nu finns det inga utbildningar 
inom validering att söka. 

Om sökbara utbildningar 
tillkommer uppdateras sidan.

VALIDERING
Gymnasial
yrkesutbildning 

Synliggör din kompetens!
Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de utvecklat på olika sätt i utbildning, på arbetsplats eller 
i hem- och föreningsliv. Om du har jobbat några år inom ett område men saknar formell utbildning eller betyg kan 
validering bekräfta dina kunskaper inom gymnasiala kurser och leda till betyg. Validering är både teoretisk och 
praktisk. Syftet med att validera kunskaper är att ta tillvara din erfarenhet för att förkorta din utbildningstid och 
snabbare komma ut i arbete.
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Gör ditt eget SCHEMA
Gör ditt eget schema utifrån de kurser som du söker - tänk på att undvika schemakrockar.
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En del av Kunskapsförbundet

Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

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

0521-72 27 40

Gör något vuxet. 
Börja plugga.
Kurser och yrkesutbildningar för vuxna 
på grundläggande, gymnasial och 
eftergymnasial nivå.

Hos oss hittar du mer än 100 kurser och yrkesutbildningar.


