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Lärvux

SFI

Grundläggande nivå

Du som läser på Sfi får böcker av din lärare, eller lånar dem på vuxenutbildningens 
bibliotek.

Du som läser på Lärvux får böcker av din lärare.

Du som läser på grundläggande nivå behöver inte köpa någon kurslitteratur. De böcker 
som behövs får du låna av din lärare.

Gymnasial nivå

se lista för 
kurslitteratur

De flesta böcker som används på gymnasial nivå måste du köpa. 
Vissa böcker, t.ex. antologier i svenska lånas på biblioteket. Hör med din lärare eller 
bibliotekarierna om du är osäker.

Här kan du köpa böcker: Gregarts studentbokhandel på Högskolan Väst i Trollhättan 
som finns i D-huset, mitt emot Stadshuset, info@gregart.se eller telefon 0520-22 39 90. 
Du kan även själv beställa böcker via nätet.
Till och med våren det år du fyller 20 får du låna samtlig kurslitteratur som du behöver på 
vuxenutbildningens bibliotek. Ta med giltig legitimation.

Roligt att du är sugen att studera på Vuxenutbildningen. 
Här får du veta lite mer om vad som gäller för kurslitteratur och vuxenstudier innan du börjar dina studier. 

Hej!

Gymnasiala
yrkesutbildningar

se lista för 
kurslitteratur

De böcker som används i din utbildning måste du köpa. För vissa kurser är det Gregarts 
studentbokhandel som gäller, andra gånger får du själv hitta böckerna i valfri bokhandel 
eller på nätet. Hör med din lärare om du är osäker. 

Här kan du köpa böcker: Gregarts studentbokhandel på Högskolan Väst i Trollhättan 
som finns i D-huset, mitt emot Stadshuset, info@gregart.se eller telefon 0520-22 39 90. 
Du kan även själv beställa böcker via nätet.
Till och med våren det år du fyller 20 får du låna samtlig kurslitteratur som du behöver på 
vuxenutbildningens bibliotek. Ta med giltig legitimation.

kurslitteratur.
HEJ!
Vuxenutbildningen

Kurslitteratur
KOMVUX



Välkommen till Vuxenutbildningens skolbibliotek i Vänersborg.
Vi finns på våning 5 i Vänerparken.

Bibliotek på
Vuxenutbildningen

På biblioteket kan du söka information i böcker och databaser, läsa tidningar och tidskrifter, låna och beställa 
böcker (även från andra bibliotek) eller sitta och studera. Du kan få hjälp med kopior av artiklar som inte finns i 
skolans bibliotek.

Här hittar du ett varierat utbud av facklitteratur inom olika ämnen, skönlitteratur och lättläst litteratur. Vi har böck-
er på svenska och engelska men också andra språk. Fråga gärna personalen när du behöver hjälp och vägledning i 
biblioteket eller om du vill ha boktips. 

Saknar du något i biblioteket? Lämna gärna ett inköpsförslag!

Prata med bibliotekarien om du har ett läshinder (t ex, dyslexi eller synskada) så kan du få hjälp med inlästa 
böcker.

Öppettider | Biblioteket

HEJ!
Vuxenutbildningen

Kurslitteratur
KOMVUX

Kontakta biblioteket:

e-post: 
vux.biblioteket@kunskapsforbundet.se

Telefon: 
0521-72 18 79
0521-72 18 92

Ordinarie öppettider
Förändrade öppettider meddelas på hemsidan.

Måndag: 8:30-15:00
Tisdag: 8:30-12:00
Onsdag: 8:30-15:00
Torsdag: 8:30-15:00
Fredag: 8:30-13:00

Mer information hittar du på hemsidan

https://kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/bibliotek/



VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

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

KURS TITEL FÖRLAG ISBN

Biologi 2
kurs har möjlig fjärrundervisning
dag, 100p, Trollhättan

Titel: Biologi 1
Digitalt läromedel: Ne.se

https://www.ne.se/info/digitala-laromedel/gymnasieskola/biologi/

Cad 1
dag, 50p, Vänersborg

Cad 2
dag, 50p, Vänersborg

Engelska 5
dag, 100p, Vänersborg

Solid Gold 1 Engelska 5 Studentlitteratur 978-91-44-08417-6

Engelska 5
kväll/flex, 100p, Vänersborg

Solid Gold 1 Engelska 5 Studentlitteratur 978-91-44-08417-6

Engelska 5 med repetition 
+ Orienteringskurs
dag, 200p, Vänersborg

Solid Gold 1 Engelska 5 Studentlitteratur 978-91-44-08417-6

Engelska 6
dag, 100p, Vänersborg

Blueprint B version 3.0 
Blueprint B version 3.0 Facit

Liber
Liber

978-91-47-12107-6
978-91-47-12108-3

Engelska 6
kväll/flex, 100p, Vänersborg

Blueprint B version 3.0 
Blueprint B version 3.0 Facit

Liber
Liber

978-91-47-12107-6
978-91-47-12108-3

Engelska 6 med repetition 
+ Orienteringskurs
dag, 200p, Vänersborg

Blueprint B version 3.0 
Blueprint B version 3.0 Facit

Liber
Liber

978-91-47-12107-6
978-91-47-12108-3

Engelska 7
dag, 100p, Vänersborg

Solid Gold 3 Studentlitteratur 978-91-44-11455-2

Engelska 7
kväll/flex, 100p, Vänersborg

Solid Gold 3 Studentlitteratur 978-91-44-11455-2

Fysik 2
dag, 100p, Trollhättan

Impuls Fysik 2 Gleerups 978-91-40-67708-2

Historia 1a1
-kurs slutar 24 mars
dag, 50p, Vänersborg

Perspektiv på historien 1b Gleerups 978-91-40-67444-9

Historia 1a1
-kurs slutar 24 mars
kväll/flex, 50p, Vänersborg

Perspektiv på historien 1b Gleerups 978-91-40-67444-9

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

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

KURS TITEL FÖRLAG ISBN

Historia 1a2
-kurs börjar 27 mars
dag, 50p, Vänersborg

Perspektiv på historien 1b Gleerups 978-91-40-67444-9

Historia 1a2
-kurs börjar 27 mars
kväll/flex, 100p, Vänersborg

Perspektiv på historien 1b Gleerups 978-91-40-67444-9

Historia 2a
dag, 100p, Vänersborg

Perspektiv på historien 2-3 Gleerups 978-91-40-66598-0

Internationella relationer
dag, 100p, Vänersborg

Internationella relationer
(Ulf Bjereld, Ann-Marie Ekengren & 

Christina Lilja)

Liber  9789147115631

Kemi 2
dag, 100p, Trollhättan

Gymnasiekemi 2 Liber 978-91-47-10730-8

Kommunikation
dag, 100p, Vänersborg

Kommunikation, elevbok, 
2:a upplagan

Gleerups utbildning AB 978-91-40-69418-8

Komvuxarbete
(Samhäll/Ekonomi/Humaniora, Natur/Teknik, Yrkes)
dag, 100p, Vänersborg

Inget läromedel

Matematik 1b-c
kurs har möjlig fjärrundervisning
kväll, 100p, Vänersborg

Matematik 5000+ 
Kurs 1abc Vux

Natur & Kultur 978-91-27-46177-2

Matematik 1b-c med repetition
+ Orienteringskurs
dag, 200p, Vänersborg

Matematik 5000+ 
Kurs 1abc Vux

Natur & Kultur 978-91-27-46177-2

Matematik 2b-c
dag, 100p, Vänersborg

Matematik 5000+ 
Kurs 2abc Vux

Natur & Kultur 978-91-27-46267-0

Matematik 2b-c, gr 1
kurs har möjlig fjärrundervisning
kväll, 100p, Vänersborg

Matematik 5000+ 
Kurs 2abc Vux

Natur & Kultur 978-91-27-46267-0

Matematik 2b-c, gr 2
kurs har möjlig fjärrundervisning
kväll, 100p, Vänersborg

Matematik 5000+ 
Kurs 2abc Vux

Natur & Kultur 978-91-27-46267-0

Matematik 2b-c med repetition
+ Orienteringskurs
dag, 200p, Vänersborg

Matematik 5000+ 
Kurs 2abc Vux

Natur & Kultur 978-91-27-46267-0

Matematik 3b-c
kurs har möjlig fjärrundervisning
dag, 100p, Vänersborg

Matematik Origo 3b/3c vux Sanoma 978-91-52-32105-8

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel



VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

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

KURS TITEL FÖRLAG ISBN

Matematik 3b-c
kurs har möjlig fjärrundervisning
kväll, 100p, Vänersborg

Matematik Origo 3b/3c vux Sanoma 978-91-52-32105-8

Matematik 4
kurs har möjlig fjärrundervisning
dag, 100p, Vänersborg

Matematik 5000+ Kurs 4 Natur & Kultur 978-91-27-45577-1

Matematik 5
NTI, heldistans Information om kurslitteratur får du via din lärare på NTI

Naturkunskap 1a1
-kurs slutar 24 mars
dag, 50, Vänersborg

Titel: Naturkunskap 1
Digitalt läromedel: Ne.se

https://www.ne.se/info/digitala-laromedel/gymnasieskola/naturkunskap/

Naturkunskap 1a1 
-kurs slutar 24 mars - kurs har möjlig fjärrundervisning
dag/flex, 50p, Vänersborg

Titel: Naturkunskap 1
Digitalt läromedel: Ne.se

https://www.ne.se/info/digitala-laromedel/gymnasieskola/naturkunskap/

Naturkunskap 1a2
-kurs börjar 27 mars
dag, 50p, Vänersborg

Titel: Naturkunskap 1
Digitalt läromedel: Ne.se

https://www.ne.se/info/digitala-laromedel/gymnasieskola/naturkunskap/

Naturkunskap 1a2 
-kurs börjar 27 mars - kurs har möjlig fjärrundervisning
dag/flex, 50p, Vänersborg

Titel: Naturkunskap 1
Digitalt läromedel: Ne.se

https://www.ne.se/info/digitala-laromedel/gymnasieskola/naturkunskap/

Naturkunskap 2
dag, 100p, Vänersborg

Titel: Naturkunskap 2
Digitalt läromedel: Ne.se

https://www.ne.se/info/digitala-laromedel/gymnasieskola/naturkunskap/

Psykologi 1
kurs har möjlig fjärrundervisning
dag/flex, 50p, Vänersborg

Med nya ögon Natur & Kultur 978-91-27-44689-2

Psykologi 2a
kurs har möjlig fjärrundervisning
dag/flex, 50p, Vänersborg

Med nya ögon Natur & Kultur 978-91-27-44689-2

Religion 1
dag/flex, 50p, Vänersborg

Söka svar Religionskunskap 
kurs 1 och 2

Liber 978-91-47-10376-8

Religion 2
dag/flex, 50p, Vänersborg Inget läromedel

Retorik
dag, 100p, Vänersborg

Retorik 100 p gleerups 978-91-40-68553-7

Samhällskunskap 1a1
-kurs slutar 24 mars
dag, 50p, Vänersborg

Forum Samhällskunskap 123 Sanoma 978-91-523-3344-0

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

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

KURS TITEL FÖRLAG ISBN

Samhällskunskap 1a1
-kurs slutar 24 mars
kväll/flex, 50p, Vänersborg

Forum Samhällskunskap 123 Sanoma 978-91-523-3344-0

Samhällskunskap 1a2
-kurs börjar 27 mars
dag, 50p, Vänersborg

Forum Samhällskunskap 123 Sanoma 978-91-523-3344-0

Samhällskunskap 1a2
-kurs börjar 27 mars
kväll/flex, 50p, Vänersborg

Forum Samhällskunskap 123 Sanoma 978-91-523-3344-0

Samhällskunskap 2
dag, 100p, Vänersborg

Forum Samhällskunskap 123 Sanoma 978-91-523-3344-0

Svenska 1
dag/flex, 100p, Vänersborg

Svenska impulser 1 Sanoma 978-91-523-3789-9

Svenska 2
dag/flex, 100p, Vänersborg

Svenska Impulser 2 
(3:e upplagan)

Sanoma 978-91-52-35402-5

Svenska 3
dag/flex, 100p, Vänersborg Inget läromedel

Svenska som andraspråk 1
dag, 100p, Vänersborg

Svenska Impulser 1, svenska 
som andraspråk

Sanoma 978-91-523-4572-6

Svenska som andraspråk 1
dag/flex, 100p, Vänersborg

Svenska Impulser 1, svenska 
som andraspråk

Sanoma 978-91-523-4572-6

Svenska som andraspråk 1
kväll/flex, 100p, Vänersborg

Svenska Impulser 1, svenska 
som andraspråk

Sanoma 978-91-523-4572-6

Svenska som andraspråk 1
+Orienteringskurs (heltid) -kurs börjar 27 mars
dag, 200p, Vänersborg

Svenska Impulser 1, svenska 
som andraspråk

Sanoma 978-91-523-4572-6

Svenska som andraspråk 2
dag, 100p, Vänersborg

Svenska impulser 2, svenska 
som andraspråk

Sanoma 978-91-523-5400-1

Svenska som andraspråk 2
kväll/flex, 100p, Vänersborg

Svenska impulser 2, svenska 
som andraspråk

Sanoma 978-91-523-5400-1

Svenska som andraspråk 3
dag, 100p, Vänersborg

Svenska Impulser 3 Sanoma 978-91-52-31989-5

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel



VÅREN 2023
GYMNASIALA FRISTÅENDE KURSER 

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

KURS TITEL FÖRLAG ISBN

Svenska som andraspråk 3
kväll/flex, 100p, Vänersborg

Svenska Impulser 3 Sanoma 978-91-52-31989-5

Yrkesintroduktion  - Service
Studieperiod: 2023-02-20 - 2023-06-02
dag, 120p, Vänersborg

Yrkesintroduktion -Vård & omsorg
Studieperiod: 2023-02-20 - 2023-06-02
dag, 120p, Vänersborg

Yrkesintroduktion industri
Studieperiod: 2023-02-20 - 2023-06-02
dag, 120p, Vänersborg

HEJ!
Vuxenutbildningen

Kurslitteratur
KOMVUX



Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

ORIENTERINGSKURSER
GYMNASIAL NIVÅ | VÅREN 2023

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

KURS TITEL FÖRLAG ISBN

Engelska
dag, 50p, Vänersborg

Fysik och Matematik
dag, 50p, Vänersborg

Matematik | Grupp 1
dag, 50p, Vänersborg

Matematik | Grupp 2
dag, 50p, Vänersborg

Svenska/Svenska som andraspråk
- mot kurs 1
dag, 50p, Vänersborg

Svenska/Svenska som andraspråk
- mot kurs 2 och 3
dag, 50p, Vänersborg

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 gymnasial nivå

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel



Fristående kurser 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 kurser på distans

DISTANSKURSER VIA NTI SKOLAN
GYMNASIAL NIVÅ | VÅREN 2023

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

KURS KURSLITTERATUR

Administration 1

Information om kurslitteratur 
får du via din lärare på NTI.

Dator- och nätverksteknik

Entreprenörskap

Hållbart samhällsbyggande

Hälsopedagogik

Information & kommunikation 1

Marknadsföring

Pedagogiskt ledarskap

Praktisk marknadsföring 1

Privatjuridik

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

DISTANSKURSER VIA NTI SKOLAN
GYMNASIAL NIVÅ | VÅREN 2023

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

KURS KURSLITTERATUR

Programmering 1

Information om kurslitteratur 
får du via din lärare på NTI.

Rätten och samhälle

Servicekunskap 1

Sociologi

Teknik 1

Webbutveckling 1

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel



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. 

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 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

Yrkesvux | Gymnasial yrkesutbildning

Utbildning Kurslitteratur

Målare
1050 poäng

Ort: Trollhättan

Din lärare kommer att meddela dig 
vilken kurslitteratur som gäller.

Vård och omsorg
1550 poäng

Ort: Vänersborg

Frisör
1550 poäng

Ort: Trollhättan

Trädgård - grundutbildning
1000 poäng
Ort: Nuntorp

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

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
med språkstöd

Gymnasial
yrkesutbildning 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

Yrkesvux | Yrkesutbildning med språkstöd 

Utbildning Kurslitteratur

Restaurang- och måltidsbiträde - med språkstöd
500 poäng poäng

Ort: Trollhättan Din lärare kommer att meddela dig 
vilken kurslitteratur som gäller.Lokalvård - med språkstöd

400 poäng
Ort: Vänersborg

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

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



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

Yrkesutbildning 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

Yrkesvux | Förberedande yrkesutbildning

Utbildning Kurslitteratur

Förberedande: Vård och omsorgsutbildning
550 poäng

Ort: Vänersborg

Din lärare kommer att meddela dig 
vilken kurslitteratur som gäller.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

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



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.

LÄRLING
Gymnasial
yrkesutbildning 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

Lärlingsutbildning för vuxna

Utbildning Kurslitteratur

Billackering
1000 poäng

Ort: Vänersborg Din lärare kommer att meddela dig 
vilken kurslitteratur som gäller.Slaktare/styckare

1400 poäng
Ort: Nuntorp/Brålanda

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

Läs mer om lärlingsutbildning på Vuxenutbildningen: 
https://kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/larlingsutbildning/



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

• 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
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.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel

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

Utbildning Studieperioder

VALIDERING

Just nu finns det inga utbildningar 
inom validering att söka. 

Om sökbara utbildningar 
tillkommer uppdateras sidan.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursutbudet samt tryckfel



Gör ditt eget SCHEMA
Gör ditt eget schema utifrån de kurser som du söker - tänk på att undvika schemakrockar.

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
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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.


