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Den kommunala vuxenutbildningen i
Åtvidaberg består av utbildning i Svenska
för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial vuxenutbildning.
Gymnasial vuxenutbildning ger dig möjlighet
att läsa enstaka ämnen, hela kurspaket och
yrkesutbildningar. Studieformerna varierar - vi
erbjuder lärarledd undervisning, distansundervisning och lärlingsutbildningar.
För att få läsa inom den kommunala vuxen
utbildningen måste du vara folkbokförd i
Åtvidabergs kommun. Är du folkbokförd i

en annan kommun måste du ansöka till hem
kommunen. Du har rätt att läsa på Komvux från
och med andra kalenderhalvåret det år du fyller
20 år. Har du en examen eller ett studiebevis
från gymnasiet kan du börja läsa tidigare.

Kanske vill du:
•• Slutföra en gymnasieexamen eller slutbetyg
•• Läsa kurser för grundläggande behörighet
•• Läsa kurser för särskild behörighet
•• Läsa om kurser där du fått betyget F
•• Läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå
•• Lära dig eller förbättra din svenska

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar
grundskolan. Utbildningens innehåll är anpassat
till vuxna.

Utbildningen är till för dig som:
•• Saknar grundskoleutbildning
•• Tycker att det är svårt att läsa, skriva och
räkna
•• Behöver förbereda dig för studier på
gymnasienivå
•• Vill läsa svenska som andraspråk

Vi erbjuder kurser på grundläggande
nivå i:
•• Svenska
•• Svenska som andraspråk
•• Engelska
•• Matematik
Grundläggande vuxenutbildning erbjuds som
studier i grupp på plats, samt i vissa fall som
studier på distans.
Se sista sidan för information om ansökan och
kontaktuppgifter.

GYMNASIAL VUXENUTBILDNING
•• Den gymnasiala vuxenutbildningen har
samma ämnesplaner som gymnasieskolan
för ungdomar. Du kan välja att läsa enstaka
kurser som du behöver för att få ett slut
betyg eller en gymnasieexamen, eller för att
få särskild behörighet till en eftergymnasial
utbildning.
•• Det finns kurser med mer allmän inriktning,
och det finns yrkesinriktade kurser. Studietakten och studieupplägget kan variera.
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•• Behöver du studera för att få ett slutbetyg
eller ett examensbevis ska du kontakta
studie- och yrkesvägledare innan du söker
så att ni tillsammans gör upp en individuell
studieplanering.
Se sista sidan för information om ansökan och
kontaktuppgifter.

YRKESUTBILDNINGAR PÅ GYMNASIENIVÅ
Yrkesvux är en möjlighet för dig som
vill studera mot ett speciellt yrke eller en
bransch.
Yrkesutbildningarna kan vara en del av att
du läser mot en gymnasieexamen, eller så
läses de helt fristående. Åtvidabergs kommun
erbjuder några kurspaket på egen hand och
andra i samarbete med andra utbildnings
anordnare. Alla utbildningar erbjuds inte
varje termin eller år. Till dessa utbildningar
är kommunens ansökningsdatum extra noga
då det vid antagningen sker ett urval bland de
sökande.

Följande kurspaket erbjuds i eller
genom Åtvidabergs kommun:
•• Vård och omsorg, 1500p, tre terminer
•• Barnskötare, 1100p, två terminer, lärlings
utbildning
Även andra kurspaket kan erbjudas i kommunen
eller via andra utbildningsanordnare, men söks
alltid via Åtvidabergs kommun. Kursutbudet
styrs bl.a. av efterfrågan av utbildning och det
lokala näringslivets behov.
Utbudet kan variera mellan terminer och du
kontaktar studie- och yrkesvägledare i Åtvidabergs kommun för mer information. Se sista sidan
för information om ansökan och kontaktuppgifter.
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BARNSKÖTARE
Från januari 2018 erbjuder Åtvidabergs kommun
en utbildning till Barnskötare. Utbildningen
genomförs under två terminer (ca 44 veckor),
start 9 januari. Det är en utbildning som genomförs som lärlingsutbildning, dvs att minst 70%
av utbildningen sker på en arbetsplats där den
studerande har arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Den studerande handleds av en handledare på
arbetsplatsen. Utbildningens lärare ansvarar för
de skolförlagda delarna av utbildningen samt
har regelbunden kontakt med praktikplatsen och
ansvarar för kursernas innehåll och sätter betyg
på kurserna.
Efter avslutad utbildning kan den studerande
som klarat utbildningens kurser söka arbete som
barnskötare i Åtvidabergs kommun. Yrkes
utbildningen är även lämplig för dig som vill
söka arbete som elevassistent, men den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen görs främst
inom förskolan.
Utbildningen innehåller kurser från Barn- och
fritidsprogrammet och är 1100p.
Se sista sidan för information om ansökan och
kontaktuppgifter. Till ansökan ska dessutom ett
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utdrag ur belastningsregistret bifogas, eftersom
det är ett krav för praktik och arbete inom
utbildningens arbetsområde.
För frågor specifikt om denna utbildning
kontakta:
Ulla Sundén
Lärare
ulla.sunden@atvidaberg.se
070-554 01 59

FÖLJANDE KURSER INGÅR
Hälsopedagogik

100p

Kommunikation

100p

Lärande och utveckling

100p

Människors miljöer

100p

Pedagogiskt ledarskap

100p

Barns lärande och växande

100p

Pedagogiskt arbete

200p

Pedagogiska teorier och praktiker

100p

Skapande verksamhet

100p

Specialpedagogik 1

100p

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds i
samarbete med Kompetensutvecklingsinstitutet
(KUI) i Linköping. Utbildningen genomförs
under tre terminer. Utbildningen kan läsas på
plats som närundervisning eller som distans
undervisning.
Efter avslutad utbildning kan du söka arbete
som t.ex. undersköterska, personlig assistent,
skötare eller behandlingsassistent. För dig som
vill läsa mot en gymnasieexamen finns även
möjlighet att göra ett gymnasiearbete inom
ramen för din utbildning.
Under utbildningens tredje termin väljer du
kurser beroende på önskat arbetsområde.
Utbildningen består av kurser från Vård- och
omsorgsprogrammet och är 1500p.
Se sista sidan för information om ansökan och
kontaktuppgifter.
För frågor specifikt om denna utbildning kan
du även läsa på kui.se

Dock sker ansökan alltid via Åtvidabergs
kommun, via skolans webbsida
www.bildningscentrum.se/vuxenutbildning

FÖLJANDE KURSER INGÅR
Vård- och omsorgsarbete 1

200p

Hälsopedagogik

100p

Psykiatri 1

100p

Etik och människans livsvillkor

100p

Vård- och omsorgsarbete 2

150p

Vårdpedagogik och handledning

100p

Specialpedagogik 1

100p

Medicin 1

150p

Termin tre
Kurser beroende på val av inriktning:
•• Hälso- och sjukvård
•• Funktionsnedsättning
•• Äldreomsorg
•• Psykiatri & socialt arbete

500p
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LÄRLINGSUTBILDNING
Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar
större delen av utbildningen på en arbetsplats.
Lärlingsutbildning är inte en anställning där den
studerande får någon lön, men du har möjlighet
att söka studiemedel via CSN.
Du får betyg i de kurser som ingår i utbildningen,
och det är en yrkeslärare på en skola som till
sammans med arbetsgivaren åtar sig att lära upp
och betygssätta.
Det är du själv som elev som måste leta upp en
arbetsgivare som kan ta emot en lärling. Arbetsplatsen kan få en viss ersättning för att man åtar
sig att anordna lärlingsutbildning.
Kontakta studie- och yrkesvägledare om du har
intresse av lärlingsutbildning. Se sista sidan för
information om ansökan och kontaktuppgifter.
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Se även separat information om lärlings
utbildning till barnskötare i Åtvidabergs
kommun.

Viktig information
•• Utbildningen är berättigad till CSN.
•• Du betalar själv din litteratur eller lånar på
biblioteket.
•• Du genomför minst 70% av din utbildning
på en praktikplats och följer deras arbetstider.
•• Vi på skolan avgör startdatum tillsammans
med dig och företaget.
•• Utbildningens längd kan variera beroende på
tidigare erfarenhet och utbildningar.
•• Utbildningen kan avbrytas i förtid om
lämpligheten anses bristande.
•• Genom Vuxenutbildningen är du försäkrad
genom ansvars- och olycksfallsförsäkring.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
I Åtvidabergs kommun kan du läsa Svenska för
invandrare (SFI) och Svenska som andraspråk
(SVA). Inom SFI finns studier i nivå A-D. Då
läser du på plats på skolan i grupp.
Svenska som andraspråk kan sedan läsas på grund
skolenivå och gymnasienivå. På grundskolenivå
kan du studera på heltid på plats. Undantagsvis
kan även studier på distans beviljas.

På gymnasienivå finns en studiegrupp som läser
Svenska som andraspråk 1-3 på distans, men med
lärarledd stödundervisning på plats för att du ska
få träna att konversera och få bästa möjliga hjälp
att klara studierna.
Se sista sidan för information om ansökan och
kontaktuppgifter.
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ANSÖKAN OCH KONTAKT
Ansökningsdatum
Sista ansökningsdatum för vårterminen är 15 november. Sista ansökningsdatum
för höstterminen är 15 maj. När det gäller ansökan om enstaka grundskole- eller
gymnasiekurser för behörighet kan dessa ofta behandlas löpande.
Ansökningsförfarande
Du som vill ansöka till vuxenutbildningen gör det på blankett som finns på
www.bildningscentrum.se/vuxenutbildning
Du kan göra ansökan på egen hand men vi rekommenderar att du bokar tid
med studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier och tillsammans
göra ansökan. Till ansökan ska alltid bifogas ett personbevis för studier som du
beställer från Skatteverket samt kopia på betyg från tidigare studier.
Kontakt
För frågor kring vuxenutbildningen i Åtvidabergs kommun var vänlig kontakta:
Johan Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare
johan.dahlberg@atvidaberg.se
0120-833 83
Christina Andersson
Utbildningsadministratör
christina.andersson@atvidaberg.se
0120-833 72
Mikael Nord
Rektor
mikael.nord@atvidaberg.se
0120-833 68
Ulla Sundén
Lärare, Barnskötarutbildningen
ulla.sunden@atvidaberg.se
070-554 01 59
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