
Särskild utbildning 
för vuxna

Här finns utbildningar för dig som:
• Har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning  

eller förvärvad hjärnskada 
• Är 20 år eller äldre
• Vill lära dig mer eller repetera tidigare kunskap

Kursutbud 2019/2020

V Ä L K O M M E N

Ansök på: www.centrumvux.haninge.se





Innehåll

LärVux är en del av CentrumVux i Haninge. Undervisningen sker 
i små grupper och vi studerar i långsam takt. Vi utgår från dina 
kunskaper och önskemål.
 
På LärVux kan du studera på tre nivåer motsvarande 
• grundsärskola inriktning ämnesområden (träningsskola) 
• grundsärskola
• gymnasiesärskola 
Betyg/intyg ges efter avslutad kurs.

Sökperioder

Det finns fyra olika startillfällen varje år när en kurs börjar.  
Kurserna är olika långa.
• Januari 
• Mars   
• Augusti  
• November



Att studera inom LärVux Haninge 

Du kan söka kurser hos oss även om du bor i en annan kommun 
än Haninge.

Om du i ditt dagliga liv har hjälp/assistans, behöver du ta med 
det stödet till skolan i samband med dina studietillfällen. Detta är 
viktigt för dig då LärVux inte har möjlighet att ge den tjänsten.

Vi erbjuder undervisningen i små grupper eller i undantagsfall 
enskilt. 

Vi lägger upp en individuell studieplan för dig när du börjar hos 
oss. 

Du börjar alltid studierna hos oss med en orienteringskurs. Där går 
vi igenom hur vi studerar, hur datorn och läsplattan fungerar. Vi 
har träffar med lärare och Studie- och yrkesvägledare.

I alla kurserna finns tid för diskussioner och egna fördjupningar. Vi 
gör studiebesök, ser på film och använder oss av datorer, läsplat-
ta, böcker och tidningar. Det finns tid för praktiska övningar i alla 
kurser som tillåter det.

I de flesta kurser träffas vi 1–4 timmar 2 dagar i veckan. Kurstiden 
kan vara  
individuell, men oftast är den bestämd till ett visst antal terminer.

I slutet av varje läsår görs en utvärdering och bedömning av  
möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg 

eller intyg.



Din ekonomi när du studerar 

Utbildningen kostar ingenting för dig. 

Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att du 
kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du 
börjar studera. 

Om du inte har bidrag eller ersättning, kan du i vissa fall söka 
bidrag från  
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Ansökan gör du själv hos SPSM. 

Information finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens  
webbsida, www.spsm.se.  

Du kan också ringa SPSM. Tel. 010-474 50 00



Kurserna på LärVux Haninge

Orienteringskurs- prova på

Kurstiden är individuell, 1-4 timmar 2 dagar i veckan.

Innehållet kan till exempel vara:
• Vägledning- Vad skulle du vilja studera? Ha för yrke? Vi jobbar 

i form av samtal, övningar och studiebesök.
• Studieteknik- Hur lär du dig bäst? Genom att läsa, se, lyssna 

eller utföra?
• Teknik- Hur fungerar datorn, Läsplattan, lärplattformarna.
• Möjligheter – vilken nivå och vilket ämne?  



Gymnasiala yrkesinriktade kurser

 (Hel utbildning, 100%, 50%  5 dagar i veckan eller individuellt)

I dessa kurser strävar vi efter att höja din kompetens inom det  
område du väljer för att öka chansen till någon form  
av anställning.

• Barn och Fritid, på CentrumVux
• Vård och omsorg, på CentrumVux
• Fordon, i våra lokaler för yrkesutbildning
• Måleri, i våra lokaler för yrkesutbildning



Gymnasiala kurser, motsvarande gymnasieskolans  
nationella program

• Svenska
• Svenska som andra språk
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap
• Bild



Grundläggande kurser, motsvarande grundskolan

Svenska
• Läs- och skrivinlärning
• Litteratur och film
• Läsa och skriva egna texter

Svenska som andraspråk

Engelska
• Enklare vardagskommunikation
• Individuellt anpassade kurser

Matematik
• Matematik i vardagen
• De fyra räknesätten
• Uppskattningar, procent och huvudräkning 

SO-ämnen
• Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap

NO-ämnen
• Biologi, fysik, kemi, teknik

Bild

Hem- och konsumentkunskap



Grundläggande kurser motsvarande ämnesområden  
(träningsskola)

Individ och samhälle
• I hemmet förekommande sysslor t.ex. matlagning, rengöring 

och hygien 
• Vi studerar närmiljön, traditioner och högtider 
• Vi samtalar om livsfrågor, kamratskap och relationer
• Vi diskuterar aktuella händelser i samhället





Ansökan gör du på:
www.centrumvux.haninge.se eller hos 
Studie- och yrkesvägledare, telefon 08-606 79 60,
mail: jennifer.eklund@haninge.se

Riksäpplet, plan 5
Marinens väg 30 
136 81 Haninge

Mail: larvux@haninge.se 
LärVux tel: 08-606 74 72
Reception tel: 08-606 79 01

LärVux Haninge


