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 Haninge kommuns vuxenutbildning 

Kursutbud våren 2023 

9 januari – 26 maj  

 Gör din ansökan på vår hemsida under perioden 17 oktober - 1 december 

centrumvux.haninge.se  

 

 

Välkommen! 
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Välkommen till Centrum Vux i Haninge!  
Hos oss kan du läsa enstaka kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Vi erbjuder också yrkesut-

bildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå, SFI samt särskild utbildning för vuxna. Du kan välja att på-

börja dina studier vid fem kursstarter om året, läsa ämnen i olika studietakt, på dagtid, kvällstid eller på 

distans. Vissa kurser erbjuds även i flexibel studietakt. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig med din 

studieplanering.  

Att studera dag eller kväll i klassrum betyder att du läser med andra elever på plats i skolan 

med en lärare som leder undervisningen. Kommunikationen sker via en lärplattform. Det är viktigt att du 

avsätter tid för att lyckas med dina studier. Heltidsstudier motsvarar ca 40 timmar i veckan. 

Att studera på distans innebär att du till största delen genomför din utbildning och får lärarstöd 

via en lärplattform. Distansstudier innebär stora krav på god planeringsförmåga och diciplin. Du ansvarar 

själv för att studierna blir genomförda. Här kombineras självstudier med lärarledda obligatoriska moment 

och möjlighet att träffa din lärare för handledning. Du behöver ha grundläggande datorvana och tillgång till 

dator med internetuppkoppling. Första tillfället är obligatoriskt. Vid genomförande av examinationsupp-

gifter, laborationer, nationella prov och muntliga redovisningar krävs din närvaro på plats. Heltidsstudier 

motsvarar 20 poäng per vecka och omfattar cirka 40 timmar per vecka. 

På Centrum Vux har du möjlighet att studera lite mer flexibelt. Kontakta din lärare för att få möjlighet att 

delta på klassrumslektioner vid behov. 
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Inför kursstart 

Gå in på pwd.haninge.se en vecka före kursstart och skapa ett lösenord, bekräfta med Bank ID. Skriv ut eller fo-
tografera dina inloggningsuppgifter och ta med till första lektionstillfället eller upprop. 

• Antagningsbesked får du ca en vecka före kursstart. Gäller även kurser som ska läsas via NTI. 
• Efter att du blivit registrared i NTI:s system kommer ett välkomsmail från NTI. 
• Har du sökt enstaka kurser är du välkommen till första lektionstillfället som du hittar på ”Schema online”. 

Länken dit hittar du på vår hemsida veckan före kursstart. 
• Uppropstider för distanskurser och sammanhållna utbildningar publiceras på vår hemsida veckan före 

kursstart. 
• Kurslitteratur finner du på vår hemsida. 
• Länken till vår hemsida är www.centrumvux.haninge.se  

 

Studieformer på Sfi 

Dagtid 
Kurserna dagtid har 15 timmars undervisning per vecka, och utöver den tid du är i skolan får du också läxor och 
hemuppgifter av din lärare. Det är viktigt att du är närvarande på alla lektioner och att du gör alla hemuppgifter 
du får av din lärare. Det är också viktigt att du planerar din tid, så att du kan repetera hemma. 

Studera på kvällen 
Kurser för nybörjare ges två tillfällen i veckan, måndagar och onsdagar 17:30-19:30. Kurserna B, C och D ges ett 
tillfälle i veckan, måndag eller onsdag 17:30-20:30. Det tar mycket längre tid att bli färdig med en sfi-kurs om du 
studerar på kvällen, eftersom det är lägre studietakt. Du måste också studera mycket hemma för att du ska nå 
målen i kursen.  

Studera på fjärr och distans  
Om du inte har möjlighet att komma till skolan varje vecka kan du som läser kurs C eller D studera på distans. Då 
läser du kursen tillsammans med en lärare via vår lärplattform Google Classroom, och det digitala läromedlet 
Lunis. Du deltar också i fjärrundervisning via Meet. För att kunna studera på fjärr/distans behöver du ha tillgång 
till både dator och internetuppkoppling. Vissa moment är obligatoriska att delta i på plats i skolan, till exempel 
prov.  

  
Med reservation, det kan ske förändringar i kursutbud och schema.  

http://www.centrumvux.haninge.se
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Receptionen  

 

Telefonnummer: 08-606 79 01  
Mailadress: centrumvux@haninge.se 

 

Se vår hemsida, www.centrumvux.haninge.se för aktuell information 

 

Välkommen med din ansökan! 

*APL är arbetsförlagt lärande (praktik).  

syv@haninge.se. 

Se vår hemsida, www.centrumvux.haninge.se för aktuell information 

mailto:centrumvux@haninge.se
http://www.centrumvux.haninge.se
mailto:syv@haninge.se
http://www.centrumvux.haninge.se
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Gymnasiala yrkesutbildningar 
 

Yrkespaket Vård och omsorg, 3 terminer 
Vård och omsorg ger dig kompetens för arbete inom vårdyrken som undersköterska, mentalskötare, 

personlig assistent, eller vårdbiträde. 
 Utbildningen bygger på grundskola eller motsvarande kunskaper i svenska från grundskolans årskurs 9 

eller gymnasieförberedande nivå från Komvux.  

Yrkespaket Barnskötare, 3 terminer 
Utbildningen vänder sig till dig som önskar arbeta med barn och ungdomar exempelvis på en förskola eller inom 

fritidssektorn eller för dig som redan arbetar inom området men behöver få en yrkeskompetens. 

Utbildningen bygger på grundskola eller motsvarande kunskaper i svenska från grundskolans årskurs 9 eller  

gymnasieförberedande nivå från Komvux.  

Yrkespaket Ekonomi- och löneadministratör, 2 terminer 

Ser du dig som ekonomi- och löneadministratör i ett företag eller varför inte som framtida företagare? 

Utbildningen är bred och ger dig grundläggande kunskaper inom redovisning och personalhantering. Inom företa-

gande är även marknadsföringen och affärsjuridiken viktiga beståndsdelar som breddar din utbildning. 

Utbildningen bygger på grundskola eller motsvarande kunskaper i svenska från grundskolans årskurs 9 eller  

gymnasieförberedande nivå från Komvux.  

Yrkespaket Yrkeschaufför 
Utbildningen till yrkesförare anordnas av STFG-Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium,  

Vuxenutbildningen Upplands-Bro, Yrkesakademin på uppdrag av ett flertal kommuner i Stockholm län.  

Du kan välja mellan följande utbildningar: 

Yrkesförare persontransport, 500 p (Bussförare) 
Yrkesförare godstransport 1, 600 p (Lastbilsförare C) 

  Yrkesförare godstransport 2, 800 p (Lastbilsförare CE) 
 

 För mer information och ansökan se vår hemsida www.centrumvux.haninge.se  

Yrkespaket Bageri och konditori (lärling), 2 terminer 
Nästa start hösten 2023 

En ettårig lärlingsutbildning för dig som vill arbeta inom bageri och konditori.  Utbildningen ger dig grundläggande 

yrkeskunskaper och färdigheter. 

Utbildningen bygger på grundskola eller motsvarande kunskaper i svenska från grundskolans årskurs 9 eller  

gymnasieförberedande nivå från Komvux  

http://www.centrumvux.haninge.se
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GRUNDLÄGGANDE vuxenutbildning 

Period 1, 9 januari – 17 mars (10 veckor) 

Kurs     Poäng Bygger på kursen 

Dag eller distans 

Svenska som andraspråk 

Delkurs 1 

Delkurs 2 

Delkurs 3 

Delkurs 4 

 
 
100 
200 
200 
200 

Sfi D eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Engelska 

Delkurs 1 

Delkurs 2 

Delkurs 3 

Delkurs 4 

 
 
100 
100 
200 
200 

På första lektionen, som är obligatorisk, gör du en  

kartläggning som placerar dig på rätt nivå.  

Dag eller distans 

Matematik 

 
200 

På första lektionen, som är obligatorisk, gör du en  

kartläggning som placerar dig på rätt nivå.  

Dag  
Orienteringskurs i grundläggande 

matematik  

 
100 

 

Dag på Lärcentrum 
Orienteringskurs i grundläggande 

digital kompetens  

 
50 

 

GYMNASIAL vuxenutbildning 

Period 1, 9 januari – 17 mars (10 veckor) 

Kurs     Poäng Bygger på kursen 

Distans 

Administration 1 

 
100 

 

Distans 

Anatomi och fysiologi 1 

 
50 

 

Distans 

Biologi 1 

Kursen läses via NTI 

 

100 

  

Distans 

Biologi 2 

Kursen läses via NTI 

 

100 

Biologi 1 

Dag eller distans 

Engelska 5 

 

100 

Engelska grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Engelska 6 

 

100 

Engelska A, engelska 5 eller motsvarande kunskaper 
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GYMNASIAL vuxenutbildning 

Period 1, 9 januari – 17 mars (10 veckor) 

Kurs     Poäng Bygger på kursen 

Distans 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 

 

100 

Två obligatoriska träffar ingår samt prov på 

plats.  

Distans 

Fysik 1a 

Kursen läses via NTI 

 

150 

  

Distans 

Fysik 2 

Kursen läses via NTI 

 

100 

Fysik 1a 

Dag eller distans 
Historia 1a1  

 

50 

  

Dag eller distans 
Historia 1a2 

 

50 

Historia 1a1 

Dag eller distans 

Historia 1b 

 

100 

 

Distans 
Information och kommunikation 1 

 

100 

 

Distans 

Kemi 1 

Kursen läses via NTI 

 

100 

  

Distans 

Kemi 2 

Kursen läses via NTI 

 

100 

Kemi 1 

Distans 

Lärande och utveckling 

 

100 
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Viktigt att veta innan du väljer matematikkurs! Vilken matematikkurs ska just du välja? 
A-spåret är inriktat mot yrkesutbildningar 
B-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora 
C-spåret är inriktat mot naturvetenskap och teknik. 
Titta gärna på behörighetskraven på universitetets hemsida.  

Dag eller distans 

Matematik 1a 

 

100 

Matematik grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Matematik 1b 

 

100 

Matematik grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Matematik 2a 

 

100 

Matematik 1a/ 1b/1c, matematik A eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Matematik 2b 

 

100 

Matematik 1b/1c, matematik A eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Matematik 3b 

 

100 

Matematik 2b/2c, matematik B eller motsvarande kunskaper 

Distans 

Matematik 1c 

 

100 

Matematik grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Distans 

Matematik 2c 

 

100 

Matematik 1c, matematik A eller motsvarande kunskaper 

Distans 

Matematik 3c 

 

100 

Matematik 2c, matematik B eller motsvarande kunskaper 

Distans 

Matematik 4 

Kursen läses via NTI 

 

100 

Matematik 3b/3c, matematik C eller motsvarande kunskaper 

Distans 

Människors miljöer 

 

100 

 

Dag eller distans 

Naturkunskap 1a1 

 

50 

 

Dag eller distans 

Naturkunskap 1a2 

 

50 

Naturkunskap 1a1 

Dag eller distans 

Naturkunskap 1b 

 

100 

 

Dag eller distans 

Naturkunskap 2 

 

100 

Naturkunskap 1b 

Distans 

Programmering 1 

 

100 

 

Kväll Fjärrundervisning 

Programmering 1 

100  

Distans 

Gerontologi och geriatrik 

 

100 

Arbetslivserfarenhet minst ett år krävs. Bifoga intyg. 

Distans 

Psykiatri 1 

 

100 

 

Distans 

Psykologi 1 

 

50 

 

Distans 

Religion 1 

 

50 
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GYMNASIAL vuxenutbildning 

Period 1, 9 januari – 17 mars (10 veckor) 

Kurs Poäng Bygger på kursen 

Dag eller distans 

Samhällskunskap 1a1 

50  

Dag eller distans 

Samhällskunskap 1a2 

50 Samhällskunskap 1a1 

Dag eller distans 

Samhällskunskap 1b 

100  

Distans 

Social omsorg 1 

 

100 

Två års arbetslivserfarenhet 

Dag eller distans 

Svenska 1 

100 Svenska grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska 2 

100 Svenska 1, Svenska A eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska 3 

100 Svenska 2, Svenska B eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska som andraspråk 1 

100 Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande  

kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska som andraspråk 2 

100 Svenska som andraspråk 1, Svenska som andraspråk A eller  

motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska som andraspråk 3 

100 Svenska som andraspråk 2, Svenska som andraspråk B eller  

motsvarande kunskaper 

 GRUNDLÄGGANDE vuxenutbildning 

Period 1-2, 9 januari – 26 maj (20 veckor) 

Kurs Poäng Bygger på kursen 

Kväll 

Engelska 

Delkurs 1 

Delkurs 2 

Delkurs 3 

Delkurs 4 

 

 

100 

100 

200 

200 

På första lektionen, som är obligatorisk, gör du en kartläggning 

som placerar dig på rätt nivå.  

Dag eller kväll 

Matematik 

 

200 

På första lektionen, som är obligatorisk, gör du en kartläggning 

som placerar dig på rätt nivå.  

Kväll 

Svenska som andraspråk 

Delkurs 1 

Delkurs 2 

Delkurs 3 
Delkurs 4 

  

  

100 

200 

200 

200 
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GYMNASIAL vuxenutbildning 

Period 1-2, 9 januari – 26 maj (20 veckor) 

Kurs Poäng Bygger på kursen 

Dag 

Affärsjuridik  

 

100 

Läses på dagtid tillsammans med Ekonomiassistenterna 

Dag och distans 

Anatomi och fysiologi 2  

 

50 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1.  

Distans med handledning en kväll i veckan 

Engelska 5 
 

100 

Engelska grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Distans med handledning en kväll i veckan 

Engelska 6 
 

100 

Engelska A, engelska 5 eller motsvarande kunskaper 

Dag och distans 

Funktionsförmåga och  

funktionsnedsättning 2  

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1.  

Dag och distans 

Hälso– och sjukvård 1 

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1.  

Dag och distans 

Hälso– och sjukvård 2 

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1.  

Distans 

Komvuxarbete för Vård och omsorg 

 

100 

 

Viktigt att veta innan du väljer matematikkurs! Vilken matematikkurs ska just du välja? 
A-spåret är inriktat mot yrkesutbildningar 
B-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora 
C-spåret är inriktat mot naturvetenskap och teknik. 
Titta gärna på behörighetskraven på universitetets hemsida.  

Kurs Poäng Bygger på kursen 

Dag eller kväll 

Matematik 1a 
100 Matematik grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller kväll 

Matematik 1b 
100 Matematik grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller kväll 

Matematik 2a 
100 Matematik 1a/1b/1c, matematik A eller motsvarande  

kunskaper 

Dag eller kväll 

Matematik 2b 
100 Matematik 1b/1c, matematik A eller motsvarande kunskaper 

Dag och distans 

Omvårdnad 1 

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1.  

Dag och distans 

Omvårdnad 2 

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1.  
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GRUNDLÄGGANDE vuxenutbildning 

Period 2, 20 mars – 26 maj (10 veckor) 

Kurs Poäng     Bygger på kursen 

Dag eller distans 

Svenska som andraspråk 

Delkurs 1 

Delkurs 2 

Delkurs 3 

Delkurs 4 

 

  

100 

200 

200 

200 

Sfi D eller motsvarande kunskaper 

 

 

Dag eller distans 

Engelska 

Delkurs 1 

Delkurs 2 

Delkurs 3 

Delkurs 4 

 

  

100 

100 

200 

200 

På första lektionen, som är obligatorisk, gör du en kartläggning 
som placerar dig på rätt nivå.  

Dag  eller distans 

Matematik 
 
200  

På första lektionen, som är obligatorisk, gör du en kartläggning 
som placerar dig på rätt nivå.  

Dag  
Orienteringskurs i grundläggande 
matematik  

 

100 

 

Dag, Lärcentrum 
Orienteringskurs i grundläggande 
digital kompetens  

 

50 

Sfi D eller motsvarande kunskaper  

 

GYMNASIAL vuxenutbildning 

Period 1-2, 9 januari – 26 maj (20 veckor) 

Kurs Poäng Bygger på kursen 

Dag och distans 

Psykiatri 1  

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1.  

Dag och distans 

Psykiatri 2 

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1. 

Dag och distans 

Social omsorg 2 

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1. 

Kväll 

Svenska som andraspråk 1  

 

100 

Svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper  

Kväll 

Svenska som andraspråk 2  

 

100 

Svenska som andraspråk 1, Svenska som andraspråk A eller 

motsvarande kunskaper  

Distans med handledning en kväll i veckan 

Svenska som andraspråk 3 

 

100 

Svenska som andraspråk 2, Svenska som andraspråk B eller 

motsvarande kunskaper  

Dag och distans 

Vård– och omsorg specialisering 

 

100 

Du måste vara klar med ämnen och APL som ingår i termin 1 

för Vård och omsorg. 

Se vår hemsida för vilka kurser som ingår i termin 1. 
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GYMNASIAL vuxenutbildning 

Period 2, 20 mars – 26 maj (10 veckor) 

Kurs Poäng Bygger på kursen 

Distans 

Anatomi och fysiologi 2 

 

50 

 

Distans 

Biologi 1 

Kursen läses via NTI 

100   

Distans 

Biologi 2 
Kursen läses via NTI 

100 Biologi 1 

Dag eller distans 

Engelska 5 

100 Engelska grundläggande eller  

motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Engelska 6 

100 Engelska A, engelska 5 eller motsvarande kunskaper 

Distans 

Funktionsförmåga och  

funktionsnedsättning 1 

 

100 

Två obligatoriska träffar ingår samt prov på plats.  

Distans 

Fysik 1a 
Kursen läses via NTI 

 

100 

 

Distans 

Fysik 2 
Kursen läses via NTI 

 

100 

Fysik 1a 

Dag eller distans 

Historia 1a1 

 

50 

 

Dag eller distans 

Historia 1a2 

 

50 

Historia 1a1 

Dag eller distans 

Historia 1b 

 

100 

 

Distans 

Information och kommunikation 1 

 

100 

 

Distans 

Kemi 1 
Kursen läses via NTI 

100  

Distans 

Kemi 2 
Kursen läses via NTI 

100 Kemi 1 

Distans 

Kommunikation 

 

100 

 

Distans 

Marknadsföring 

 

100 
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Dag eller distans 

Matematik 1a 

100 Matematik grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Matematik 1b 

100 Matematik grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Matematik 2a 

100 Matematik 1a/1b/1c, matematik A eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Matematik 2b 

100 Matematik 1b/1c, matematik A eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Matematik 3b 

100 Matematik 2b/2c, matematik B eller  

motsvarande kunskaper 

Distans 

Matematik 1c 

100 Matematik grundläggande eller  

motsvarande kunskaper 

Distans 

Matematik 2c 

100 Matematik 1c, matematik A eller  

motsvarande kunskaper 

Distans 

Matematik 3c 

100 Matematik 2c, matematik B eller  

motsvarande kunskaper 

Distans 

Matematik 4 

Kursen läses via NTI 

100 Matematik 3b/3c, matematik C eller  

motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Naturkunskap 1a1 

 

50 

 

Dag eller distans 

Naturkunskap 1a2 

 

50 

Naturkunskap 1a1 

Dag eller distans 

Naturkunskap 1b 

 

100 

 

Dag eller distans 

Naturkunskap 2 

 

100 

Naturkunskap 1b 

Distans 
Omvårdnad 1  

 

100 

Anatomi och fysiologi 1 samt två års arbetslivserfarenhet  

Distans 
Pedagogiskt ledarskap 

 

100 

I kursen ingår 4 veckor APL 

Dag eller distans 
Programmering 1  

 

100 

 

Viktigt att veta innan du väljer matematikkurs! Vilken matematikkurs ska just du välja? 
A-spåret är inriktat mot yrkesutbildningar 
B-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora 
C-spåret är inriktat mot naturvetenskap och teknik. 
Titta gärna på behörighetskraven på universitetets hemsida.  
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GYMNASIAL vuxenutbildning 

Period 2, 21 mars – 26 maj (10 veckor) 

Kurs Poäng Bygger på kursen 

Distans 
Psykiatri 1 

 

100 

 

Distans 
Psykologi 1  

 

50  

 

Distans 

Religion 1 

 

100 

 

Dag eller distans 

Samhällskunskap 1a1 

 

50 

 

Dag eller distans 

Samhällskunskap 1a2 

 

50 

Samhällskunskap 1a1 

Dag eller distans 

Samhällskunskap 1b 

 

100 

  

Dag eller distans 

Svenska 1 

100 Svenska grundläggande eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska 2 

100 Svenska 1, Svenska A eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska 3 

100 Svenska 2, Svenska B eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska som andraspråk 1 

100 Svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska som andraspråk 2 

100 Svenska som andraspråk 1, Svenska som andraspråk A eller  

motsvarande kunskaper 

Dag eller distans 

Svenska som andraspråk 3 

100 Svenska som andraspråk 2, Svenska som andraspråk B eller  

motsvarande kunskaper 


