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Välkommen till det livslånga lärandet i våra fem kommuner. 
Sotenäs, Munkedal och Lysekil har en lång tradition att erbjuda 
ett gemensamt kurs-och utbildningsutbud som utökats till att 
även Strömstad och Tanum ingår i samverkansområdet.

Vi vill ge dig bästa tänkbara förutsättningar för att du ska 
kunna förverkliga dina drömmar och etablera dig på arbets-
marknaden eller studera vidare. 

Hos oss kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial 
nivå för att göra klart din grundskola och gymnasieutbildning. 
Du kan också läsa enstaka kurser för att få en grundläggande 
och särskild behörighet till att kunna studera vidare på en yrkes- 
högskola, universitets- eller högskoleutbildning.

Vill du byta jobb eller hitta en utbildning som ger goda möjlig- 
heter till arbete efteråt rekommenderar vi dig att läsa någon av 
våra yrkes-eller lärlingsutbildningar.

Varmt välkommen till oss!
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Vuxenutbildningen  
i våra kommuner
Lysekil, Sotenäs, Munkedals, Strömstads 
och Tanums kommuner erbjuder kurser på 
grundläggande och gymnasial nivå, gym-
nasiala yrkesutbildningar, svenska för in-
vandrare (SFI) och komvux som särskild 
utbildning, samt Yrkeshögskoleutbildning 
(YH) och uppdragsutbildning.

Skriv ut och skicka in blanketten i denna 
folder eller direkt på våra kommuners 
hemsida. Observera våra ansöknings- 
tider. Kontakta SYV i din hemkommun för 
information, vägledning och frågor kring 
kurser och utbildningar.

Att studera inom vuxenutbildningen 
innebär ett flexibelt upplägg med större 
krav på hemstudier. Det är viktigt att du 
kan avsätta tid för dina studier. Dina stu-

dier underlättas av att du har internetupp-
kopplad dator för att kommunicera med 
lärare och kurskamrater. På våra skolor 
finns rum för studier och dator att låna 
på plats. 

Utgångspunkten för antagning av en 
elev, skall vara elevens behov och förut-
sättningar. Den med störst behov av ut-
bildning skall prioriteras. Du kan studera 
från och med hösten det år som du fyller 
20 år eller om du har en avslutad gymna-
sieutbildning.

Vuxenutbildning är kostnadsfri och 
studiestödsberättigad. Eventuell kurs-
litteratur, boende och skyddsutrustning 
inom yrkesutbildning bekostar du själv. 
För att göra en prövning/tenta av en kurs, 
kontakta studie- och yrkesvägledare.
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Kursutbud
för folkbokförda i Sotenäs, Lysekil,
Munkedal, Strömstad och Tanum

Grundläggande kurser

Gymnasiekurser

Kurser

Engelska, delkurs 1-4

Matematik, delkurs 1-4

Svenska som andraspråk, delkurs 1-4

Data

Kurskod

GRNENG2

GRNMAT2

GRNSVA2

Kurskod

Poäng

100-600

100-600

100-700

Poäng

Mun.

Mun.

Lys.

Lys.

Sot.

Sot.

Str.

Str.

Tan.

Tan.

Information och kommunikation

Programmering 1

Webbutveckling

Orienteringskurs Digital kompetens

CAD 1,  10 veckor

CAD 2,  10 veckor

Naturvetenskap

Biologi 1

Biologi 2

Fysik 2

Kemi 1

Kemi 2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

Övriga grundläggande kurser, Biologi, Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Religionskunskap samt Svenska finns också att söka. 

Kontakta våra Studie- och yrkesvägledare.

Fortsättning på nästa sida.

INFINF01

PRRPRR01

WEUWEB01

KGYORI11G

CADCAD01

CADCAD02

BIOBIO01

BIOBIO02

FYSFYS02

KEMKEM01

KEMKEM02

100

100

100

100

50

50

100

100

100

100

100 

Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grundskolan årskurs 1-9. Studieupplägget är anpassat för vuxna.

Kurserna motsvarar den utbildning som ges i gymnasieskolan. Studieupplägget är anpassat för vuxna. 
Se respektive kommuns hemsida för mer detaljerad information om kursernas innehåll.
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Naturorienterande ämnen (forts.) 

Matematik 1 (abc)

Matematik 2 (abc)

Matematik 3 (bc)

Matematik 4

Matematik 5

Naturkunskap 1

Naturkunskap 2

Samhällsvetenskap

Historia 1

Samhällskunskap 1

Språk

Engelska 5

Engelska 6

Engelska 7, sen em/kväll

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 3

1: Distans med flexibel uppstart varje månad. CAD 1, CAD 2 och Programmering 1 har en start vardera.

2: Hybridundervisning: Möjlighet för elever att deltaga i undervisningen realtid från annan plats än klassrummet. Notera krav: Vissa 
delar är obligatoriskt skolförlagd, utformningen sätts av läraren i varje kurs. Tillgång till dator, nätverk, webbkamera och mikrofon 
erfodras, då eleverna är en del av klassrummet även som hybrid-deltagare.

3:  Undervisningen är i huvudsak skolförlagd. Vissa lektioner har du s k fjärrundervisning. Du deltar då i undervisningen hemifrån via 
Teams. Dator med webbkamera och mikrofon erfordras.

Vid för få anmälda startar inte kursen eller slås samman med kurs i annan kommun.

MATMAT01

MATMAT02

MATMAT03

MATMAT04

MATMAT05

NAKNAK01

NAKNAK02

HISHIS01

SAMSAM01

100

100

100

100

100

50/100

100

50/100

50/100

Kurskod Poäng Mun.Lys.Sot. Str. Tan.

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1

1

50

50

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PSKPSY01

PSKPSY02a

BYGBYG01

ENGENG05

ENGENG06

ENGENG07

SVESVE01

SVESVE02

SVESVE03

SVASVA01

SVASVA02

SVASVA03

Övriga kurser

Psykologi 1, 10 veckor

Psykologi 2a, 10 veckor

Bygg och anläggning 1
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Sotenäs

Strömstad

Lysekil

Munkedal

Tanum

Vård och Omsorg, 3 terminer

Elektriker

Försäljning och service

Spa & Wellness

Turistvärd inom hotell och camping

Undersköterska

Kockutbildning

Kock fördjupning

Barnskötare-distans m träffar

Industriteknik

Industriteknik m yrkessvenska

Personlig assistent

Vård och omsorg, 3 terminer

Truck/Lager/Budbil

Träarbetare, lärling

Träarbetare, 3 + 5 perioder

Glastekniker

Undersköterska

Elevassistent & aktivitetsledare

Barnskötare

En yrkesutbildning består av yrkeskurser på gymnasial nivå 
som är framtagen i nära samarbete med näringslivet för att öka 
möjligheten till arbete efter slutförd utbildning. Utbildningen är 
kostnadsfri, men du ansvarar själv för inköp av kurslitteratur, 
arbetskläder, resor till studiebesök och APL-platser.

Yrkesutbildningarna (yrkesvux) innehåller minst 15% APL  
(arbetsplatsförlagt lärande) och en lärlingsutbildning (lärlings-
vux) består av minst 70% APL som genomförs på en arbetsplats 
tillsammans med en handledare.

Yrkes-
utbildningar

Läs mer om utbudet! 
Klicka på QR-koden (digital pdf) 
eller skanna QR-koden (utskrift).

http://symbioscentrum.se/vuxenutbildning/varautbildningar/yrkesutbildningar.4.2328e976160ddeefff269a78.html
https://www.lysekil.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/yrkesutbildningar-komvux.html
http://www.stromstad.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.b5400fe1453b28b6b71aa37.html
https://www.munkedal.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/kunskapens-hus/vara-utbildningar
https://www.tanum.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning.4.7664b4813898b7df984568e.html


Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som undersköter-
ska inom hälso– och sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst eller psy-
kiatri. Du kan även arbeta som personlig assistent, mentalskötare 
eller habiliteringsassistent efter fullföljd utbildning.

Vård och omsorg

Fakta
Utbildningsort:  
Kungshamn

Förkunskaper: Godkända 
betyg i Svenska/Svenska 
som andraspråk grund

Poäng: 1500 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 60

Kurser
Svenska 1/Svenska som  
andraspråk 1 - 100p

Anatomi och fysiologi 1  
- 50p

Anatomi och fysiologi 2  
- 50p

Omvårdnad 1 - 100p

Omvårdnad 2 - 100p

Psykiatri 1 - 100p

Psykiatri 2 - 100p

Psykologi 1 - 50p

Samhällskunskap 1a1  
- 50p

Social omsorg 1 - 100p

Social omsorg 2 - 100p

Funktionsförmåga   
-nedsättning 1 - 100p

Yrkesutbildning

Funktionsförmåga &  
-nedsättning 2 - 100p

Gerontologi & geriatrik  
- 100p

Hälso- och sjukvård 1 - 100p

Hälso- och sjukvård 2 - 100p

Vård och omsorg  
specialisering - 100p

Utbildningen vänder sig till. dig som brinner för matlagning och 
allt som har med köket att göra. Efter utbildningen kan du arbeta 
som kock inom restaurang och storkök.

Kock

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D

Poäng: 1000 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Kurser

Matlagning 1 – 100p

Hygien – 100p

Service och 
bemötande 1 – 100p

Livsmedels- o  
näringskunskap 1 – 100p

Matlagning 2 – 200p

Matlagning 3 – 200p

Specialkoster – 100p

Orienteringskurs  
yrkessvenska - 100p

Yrkesutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Kockutbildning
eller steg 1 och 2, Restaurang- och storköksutbildning. Vi fördjupar
oss bland annat i det franska och italienska köket, maritimt och
inom hållbar utveckling.

Kock Fördjupning

Kurser
Matlagning 4 – 200p

Matlagning,  
specialisering – 100p

Branschkunskap inom 
restaurang och livs-
medel – 100 p

Yrkesutbildning 

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Kock- 
utbildning eller Restau- 
rang & storkök 1 & 2.

Poäng: 400 poäng 

Utbildningstakt: Heltid 

Antal veckor: 20



Utbildningen ger kompetens inom pedagogiskt och socialt ar-
bete med barn. Efter utbildningen kan du arbeta inom försko-
la, fritidsverksamhet och annan verksamhet där barnskötare  
efterfrågas.

Barnskötare distans med träffar

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Godkänt 
betyg i grundskolans 
svenska/svenska som 
andraspråk.

Poäng: 1000–1100 poäng

Utbildningstakt: Heltid, 
distans med träffar

Antal veckor: 40

Kurser
Människors miljöer 
- 100p

Kommunikation - 100p 

Etnicitet och  
kulturmöten - 100p

Skapande verksamhet 
- 100p

Lärande och utveckling 
- 100p

Hälsopedagogik - 100p

Barns lärande och  
växande - 100p 

Pedagogiska teorier och 
praktiker - 100p

Specialpedagogik 1 - 
100p

Pedagogiskt ledarskap 
- 100p

Yrkesutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som har grundskola eller mer. 
Yrkespaketet innehåller kurser från industritekniska program-
met, utformat för arbete inom det industritekniska området.

Industriteknik

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper:  
Grundskola

Poäng: 800 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Människan i industrin 1  
– 100p 

Produktionsutrustning 1  
– 100p 

Produktionskunskap 1  
- 100p

Svets grund - 100p

Materialkunskap 1 - 100p

Tillverkningsunderlag 1  
- 100p 

Datorstyrd produktion 1 
- 100p

Driftsäkerhet och  
underhåll - 100p

Yrkesutbildning 

Yrkespaket med kurser från industritekniska programmet, ut- 
format för arbete inom det industritekniska området. Under  
utbildningen kombinerar du yrkeskurser med språkstudier.

Industriteknik med yrkessvenska

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 1000 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Människan i industrin 1  
– 100p 

Produktionsutrustning 1  
– 100p 

Produktionskunskap 1  
- 100p

Svets grund - 100p

Materialkunskap 1 - 100p

Tillverkningsunderlag 1  
- 100p 

Datorstyrd produktion 1 
- 100p

Driftsäkerhet och  
underhåll - 100p

Orienteringskurs  
Yrkessvenska – 200p

Yrkesutbildning 

Individuellt

Orienteringskurs  
yrkessvenska - 100p



Vill du jobba på lager med truckar/hjullastare eller köra budbil 
med bakgavellyft? Du arbetar med att ta emot och/eller skicka 
varor vidare. Det handlar om att plocka, packa och paketera varor. 
Som budbilsförare kör du paket till kunder.

Truck/Lager/Budbil

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper: Godkänt 
betyg svenska/ svenska 
som andraspråk, grund.

Poäng: 500 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 20

Kurser
Interna transporter 
(truck) – 50p 

Interna transporter  
(Hjullastare) – 50p

Logistik 1 – 100p

Logistik 2 – 100p

Hantering av  
varor & gods – 200p

Yrkesutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som vill hjälpa andra människor i 
deras vardag. Du får grundläggande kunskaper inom vård, frisk-
vård och funktionsnedsättningar, samt kunskap om ett professio-
nellt arbetssätt och bemötande i känsliga och privata situationer.

Personlig assistent

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst grund-
skolans svenska som 
andraspråk, delkurs 2. 

Poäng: 800-900 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Grundläggande vård och 
omsorg - 100p 

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1  
- 100p 

Social omsorg 1 - 100p

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 2 
- 100p 

Friskvård och hälsa  
- 100p 

Social pedagogik  
– 100p

Orienteringskurs  
digital kompetens - 100p 

Yrkesutbildning 

För dig som vill arbeta som undersköterska och till dig med er-
farenhet utan formell utbildning. Du kan arbeta med omvårdnad 
inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst eller psykiatri. 
Undervisningen utgår från ett validerande arbetssätt.

Vård och omsorg

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från grundskolans 
Svenska/Svenska som 
andraspråk.

Poäng: 1500 poäng 

Utbildningstakt: Heltid 
varav ca 2,5 dagar/v. på 
skolan samt självstudier.

Antal veckor: 60

Kurser
Anatomi och fysiologi 1 - 50

Omvårdnad 1 - 100p

Social omsorg 1 - 100p

Psykologi 1 - 50p

Psykiatri 1 - 100p

(Svenska 1/Svenska  
som andraspråk 1 - 100p, 
individuellt)

Gerontologi/geriatrik - 100p

Hälso- & sjukvård 1 - 100p

Funktionsförmåga och funk-
tionsnedsättning 1 - 100p

Anatomi och fysiologi 2 - 50p

Social omsorg 2 - 100p

(Samhällskunskap 1a1 -50p)

Omvårdnad 2 - 100p

Yrkesutbildning

Hälso- och sjukvård 2 - 100p

Psykiatri 2 - 100p

Funktionsförmåga och funk-
tionsnedsättning 2 - 100p

Vård och omsorg specialise-
ring - 100p

Individuellt

SVA grund, delkurs 3  
eller delkurs 4 - 200p 

eller

SVA 1 - 100p 



Den här utbildningen ger dig en bra grund för att arbeta som sälja-
re inom butik och företag. Du får lära dig professionellt bemötande, 
varuhantering, exponering och kommunikation. Efter utbildningen 
kommer du att vara väl rustad för en modern arbetsmarknad.

Försäljning och service

Fakta 
Utbildningsort:  
Strömstad

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 900

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Branschkunskap – 100p

Handel och hållbar  
utveckling – 100p

Praktisk marknads- 
föring – 100p

Servicekunskap 1 – 100 p

Personlig försäljning 1  
– 100p

Personlig försäljning 2  
– 100p

Handel, specialisering  
– 100p

Utställningsdesign  
– 100p 

Information och  
kommunikation 1 – 100p 

Yrkesutbildning, med möjlighet till förstärkt svenska 

Är du tekniskt intresserad och tycker om att arbeta med händerna? 
Denna lärlingsutbildning varvar teori med praktik. Som elektriker 
jobbar du ofta efter ritningar och beskrivningar. Kundkontakter 
och samarbete med andra yrkesgrupper är vanliga i yrket.

Elektriker

Kurser
Elkraftteknik - 100p

Elektromekanik - 100p

Praktisk ellära - 100p

Elinstallationer - 200p

Elmotorstyrning - 100p

Kommunikationsnät 
-  100p

Datorteknik 1a - 100p

Mekatronik 1 - 100p

Fastighetsautomation 1  
- 100p

Gymnasiearbete - 100p

Servicekunskap – 100p 

Belysningsteknik - 100p

Larm-, övervaknings– & 
säkerhetssystem - 100p 

Lärlingsutbildning 

Fakta
Utbildningsort:  
Strömstad

Förkunskaper: Svenska/
svenska som andraspråk 1 
och matematik 1

Poäng: 1500 poäng 

Utbildningstakt: Heltid,  
1-2 dagar i veckan på plats, 
3-4 dagar i veckan på APL.

Antal veckor: 60

Energiteknik 1 - 100

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i klassisk svensk mas-
sage med inriktning på friskvårdande behandlingar. Du får även 
kunskaper i kundbemötande, service och försäljning. Utbildningen 
passar dig som inte har någon tidigare erfarenhet som terapeut.

Spa & wellness

Fakta 
Utbildningsort:  
Strömstad

Förkunskaper: Godkänt 
betyg i Svenska grund/
Svenska som andraspråk 
grund

Poäng: 500

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 20

Kurser
Fritids- och friskvårds-
verksamheter - 200p

Service och bemötande 1  
- 100p

Massage 1 - 100p

Massage 2 - 100p

Yrkesutbildning



Arbetet som värd kan handla om att ta emot besökare, stå i re-
ception, göra bokningar, servera mat och dryck samt hjälpa till i 
köket. Fokus för en värd är att ge gästen god service. Utbildningen 
gör dig anställningsbar redan till sommaren.

Turistvärd inom hotell och camping

Kurser
Drycker och ansvarsfull 
alkoholhantering – 100 p

Reception 1 – 100 p

Service och bemötande  
– 100 p

Frukost och buffé- 
servering – 100 p

Livsmedelshygien – 100 pYrkesutbildning, med möjlighet till förstärkt svenska 

Fakta
Utbildningsort:  
Strömstad

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 500

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 20

En undersköterska arbetar nära människor som är i behov av 
vård, omsorg, stöd eller service. Efter utbildningen kan du arbeta 
som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller 
boendestödjare. Vår utbildning ingår i Vård- och omsorgscollege.

Undersköterska

Fakta
Utbildningsort:  
Strömstad

Förkunskaper: Godkänt 
betyg svenska grund/
svenska som andraspråk 
grund.

Poäng: 1500 poäng 

Utbildningstakt: halvfart, 
1 -2 dagari veckan 
på plats.

Antal veckor: 60

Kurser
Svenska 1 eller SvA 1 - 100p

Anatomi och fysiologi  1 -50

Omvårdnad 1 - 100p

Social omsorg 1 - 100p

Psykologi 1 - 50p

Psykiatri 1 – 100p

Gerontologi och geriatrik 
- 100p

Anatomi och fysiologi  2 - 
50p

Hälso- och sjukvård 1 - 100

Funktionsförmåga 1 - 100p

Samhällskunskap 1a1 - 50p

Social omsorg 2 - 100p

 Omvårdnad 2 - 100p

 Psykiatri 2 - 100p

Yrkesutbildning

Funktionsförmåga 2 – 100p 

Hälso- och sjukvård 2 - 100p

Vård och omsorg  
specialisering - 100p

Vill du arbeta i en expanderande bransch med många utveck-
lingsmöjligheter? Då är vår lärlingsutbildning inom bygg och an-
läggning något för dig. Utbildningen är godkänd av Byggnads-
industrins Yrkesnämnd (BYN).

Träarbetare (Snickare)

Fakta
Utbildningsort: Tanum

Förkunskaper: Svenska 
grund/Svenska som  
andraspråk grund eller 
motsvarande.

Körkort och dator  
är en fördel.

Poäng: 1000

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Husbyggnadsprocessen 
– 200p

Husbyggnad 1 - 100p

Husbyggnad 2 - 200p

Husbyggnad 3, 
ombyggnad - 200p

Trä 1 – stomme - 100p

Trä 2 – beklädnad - 100p

Trä 3 – montage - 100p
Lärlingsutbildning 



Vill du arbeta i en expanderande bransch med många utveck-
lingsmöjligheter? Funderar du på om du vill arbeta med bygg- 
 eller bilglas? Då är vår utbildning inom bygg och anläggning nå-
got för dig. Vår utbildning är godkänd av Glasbranschföreningen.

Glastekniker

Fakta
Utbildningsort: Tanum

Förkunskaper:  
Grundläggande svenska/
svenska som andraspråk 
eller motsvarande

Poäng: 1200

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Husbyggnadsprocessen 
- 200p

Husbyggnad 1,2  
- 2x100p

Specialyrken - 100p

Husbyggnad 3,  
ombyggnad - 200p

Specialyrken 2,3  
- 2x200pLärlingsutbildning - 2 perioder

Vill du arbeta i en expanderande bransch med många utveck-
lingsmöjligheter? Då är vår lärlingsutbildning inom bygg och an-
läggning något för dig. Utbildningen är godkänd av Byggnads-
industrins Yrkesnämnd (BYN).

Träarbetare (Snickare)

Fakta
Utbildningsort: Tanum

Förkunskaper: SFI C

Poäng: 2100p

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 100

Yrkesutbildning med förstärkt svenska  - 5 perioder 

Kurser
SFI D

Svenska 1/Svenska som  
andraspråk grund - 700p

Orienteringskurs,  
yrkessvenska- 100p

Bygg och anläggning 1  
- 200p

Husbyggnadsprocessen  
- 200p

Husbyggnad 1 - 100p

Husbyggnad 2 - 200p

Husbyggnad 3,  
ombyggnad - 200p

Trä 1, stommar - 100p

Trä 2, beklädnad - 100p

Trä 3, montage - 100p

Bygga i trä - 100p

Vill du jobba med att bygga nya eller renovera äldre hus, då är 
detta en utbildning för dig. Trä och snickeriyrket innebär många 
olika typer av arbetsuppgifter. I utbildningen varvas teoretiska 
studier med APL på ett företag.

Träarbetare (Snickare)

Fakta
Utbildningsort: Tanum

Förkunskaper: SFI D

Poäng: 1900p

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 60

Yrkesutbildning med förstärkt svenska - 3 perioder 

Kurser
Svenska 1/Svenska som  
andraspråk grund - 700p

Husbyggnadsprocessen  
- 200p

Husbyggnad 1 - 100p

Orienteringskurs - 100p

Husbyggnad 2 – 200p

Husbyggnad 3, 
ombyggnad - 200p

Bygga i trä - 100p

Trä 1, stommar - 100p

Trä 2, beklädnad - 100p

Trä 3, montage - 100p



När du läser till barnskötare på Campus Futura får du teoretiska 
kunskaper i bland annat barns utveckling, pedagogik, special- 
pedagogik och kommunikation. Vi kommer tillsammans att närma 
oss teorin genom praktiska exempel och erfarenheter från förskola. 

Barnskötare

Fakta 
Utbildningsort: Tanum

Förkunskaper: 
Grundläggande svenska/
grundläggande svenska  
som andraspråk eller 
motsvarande.

Poäng: 1300

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 60

Kurser
Pedagogisk ledarskap  
- 100p

Hälsopedagogik - 100p

Barns lärande och  
växande - 100p

Grundläggande vård  
och omsorg - 100p

Lärande och utveckling  
- 100p

Specialpedagogik - 100p

Etnicitet och kulturmöten 
- 100p

Kommunikation - 100p

Pedagogiska teorier och 
praktiker - 100p

Pedagogiskt arbete - 200p

Skapande verksamhet - 
100p

Yrkesutbildning  - 3 perioder

Människors miljöer - 100p

I denna utbildning får du dubbel behörighet till att arbeta med 
elever både som elevassistent och aktivitetsledare fritidshem. 
Du får kunskaper om bland annat NPF, lågaffektivt bemötande 
och specialpedagogik.

Elevassistent & aktivitetsledare

Fakta 
Utbildningsort: Tanum

Förkunskaper:  
Grundläggande svenska/
svenska som andraspråk 
eller motsvarande. 

Poäng: 1400

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 60

Kurser
Pedagogiskt ledarskap  
- 100p

Hälsopedagogik - 100p

Barns lärande och växande 
- 100p 

Grundläggande vård och 
omsorg - 100p

Lärande och utveckling  
- 100p

Specialpedagogik 1 - 100p

Etnicitet och kulturmöten 
- 100p

Kommunikation - 100p

Pedagogiska teorier och 
praktiker - 100p 

Pedagogiskt arbete - 200p

Specialpedagogik 2 - 100p

Yrkesutbildning  - 3 perioder

Fritids- och idrottskunskap 
- 100p

Människors miljöer - 100p

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper som behövs 
för att arbeta inom vården. Vår utbildning ingår i vård och om-
sorgscollege. Efter avslutad utbildning kan du söka arbete som 
exempelvis undersköterska.

Undersköterska

Fakta
Utbildningsort: Tanum

Förkunskaper:  
Grundläggande Svenska/
Svenska som andraspråk 
eller motsvarande.

Poäng: 1500p

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 60

Kurser
Svenska/Svenska som  
andraspråk 1 – 100p 

Anatomi och Fysiologi  
1, 2 – 2x50p

Psykiatri 1, 2 – 2x100p

Omvårdnad 1, 2 – 2x100p

Psykologi 1 – 50p

Samhällskunskap 1a1  
– 50p

Hälso- och sjukvård 1,2  
– 2x100p

Vård och omsorg  
specialisering – 100p

Funktionsförmåga 1, 2  
– 2x100p

Gerontologi & Geriatrik  
– 100p

Yrkesutbildning - 3 perioder

Social omsorg – 100p



Om validering

Några röster från 
tidigare elever:

Bra och varierande 
uppgifter i engelska. 
Inte så svåra som jag 
hade trott.

Jag 
älskar 
APL!

Jag tycker kursen 
varit rolig och läro-
rik, den var över 
mina förväntningar.

Skolan har 
bra utrustning. 
Allt som behövs 
för utbildningen 
finns.

Väldigt bra 
undervisning. 
Lärare bryr sig 
och visar det väl!

Inom vuxenutbildningen har du möjlighet att validera dina kunskaper och färdigheter 
både teoretiskt och praktiskt mot gymnasiekursernas ämnesmål, centrala innehåll och 
betygskriterier.

Validering är en process där man börjar med en kartläggning av dina kunskaper och 
erfarenheter, där du tex kan visa upp arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg eller andra 
intyg/betyg som kan vara relevanta.

Dina kunskaper och kompetenser bedöms då mot den utbildning du 
är intresserad av och om du kan validera några av kurserna för 
att då ev. förkorta utbildningen. I vissa utbildningar krävs 
att du visar dina kunskaper/kompetenser på en 
skola/arbetsplats.
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Lärcentra
Våra fem Lärcentra finns för dig som bor i någon av våra kom- 
muner. Vi är en resurs för dig som vill studera vid högskola, uni-
versitet, Yrkeshögskola eller Komvux. Du kan fortsätta att bo 
och arbeta i din hemkommun och samtidigt läsa vissa kurser 
och utbildningar på distans för att förverkliga dina drömmar. 

Lärcentra erbjuder dig:
• teknik för att följa föreläsningar via videokonferens*.
• studie- och yrkesvägledning.
• lokal för att studera enskilt eller i grupp.
• att skriva tentamen och prov på din hemort.
• tillgång till lånedator på skolan och gratis Wifi.
• möjlighet till scanning, utskrift och kopiering.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

– fler än 100 yrkeshögskole-
utbildningar går att läsa på 
distans.

– det finns över 4 000 hög-
skolekurser och program på 
distans.

– våra studie-och yrkesväg-
ledare kan hjälpa dig komma 
vidare.

Vet du att…

* Ej tillgängligt i Munkedals kommun
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Uppdrags-
utbildningar
Våra skolor erbjuder kurser i bland annat data, ISO-programme-
ring, CAD, bokföring, lönehantering, livsmedelshygien, motorsåg, 
röjsåg och heta arbeten. Det erbjuds även utbildning för motorsåg 
och röjsåg, 

Vi skräddarsyr utbildning och kurser efter era önskemål. Den 
kan genomföras hos oss eller i era lokaler. Uppdragsutbildningarna 
bekostas av företagen.

 
Välkommen att kontakta oss för mer information!

Behöver du 
eller din personal 
kompetensutveckling 
för att möta nya 
eller förändrade 
arbetsuppgifter?

Vänder sig 
till företag, 

förvaltningar och 
organisationer.

Verksamhetsutvecklare:

Sotenäs

Michael Rung, 0523-66 46 61 

michael.rung@sotenas.se

 

Lysekil

Maria Johansson, 0523-61 32 93

Maria.johansson5@lysekil.se

Munkedal

Richard Lundquist, 0524-79 95 52

Richard.lundquist@munkedal.se

Strömstad

Anja Sonerud, 0526-194 49

anja.sonerud@stromstad.se

Tanum

Hanna Bogren, 0525-18 230 

hanna.bogren@tanum.se
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Läs mer om vuxenutbildningens 
kursutbud för företag, förvaltningar 
och organisationer på våra hemsidor.

Fasta uppdragsutbildningar

Kurs

Arbete på väg 1.1 + 1.2 + 1.3

Bakgavellyft grundutbildning

Bokföring grund och påbyggnad distans/platsförlagd

CAD kurs, 2D, distans/platsförlagd

Excelkurs distans/platsförlagd

ISO-programmering grundkurs, distans/platsförlagd

Livsmedelshygien

Lönehantering, distans/platsförlagd

Motorsåg körkort A. Kapning

Motorsåg körkort AB för erfarna. Enklare fällning

Motorsåg körkort AB för oerfarna. Enklare fällning

Motorsåg körkort C. Avancerad fällning

Motorsåg körkort E. Kapning från lift

Motorsåg körkort S. Stormfälld skog

Office grundkurs, distans/platsförlagd

Pensioner och försäkringar distans/platsförlagd

Röjsåg RA. Buskar och gräs

Röjsåg RT. Arbete med trimmer

Svetskurs

Truckkort

HLR vuxen

HLR barn

Språkombudsutbildning

Bygg och anläggning

Heta arbeten

TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

Mun. Ström. Tan.Lys.Sot.

Kurserna bekostas av företagen och faktureras.

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum 17

http://www.symbioscentrum.se/vuxenutbildning/varautbildningar/uppdragsutbildningar.4.2328e976160ddeefff26cd48.html
https://www.lysekil.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/uppdragsutbildning.html
https://www.munkedal.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/kunskapens-hus/vara-utbildningar/kortkurser
https://stromstad.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.b5400fe1453b28b6b71aa37.html
https://www.tanum.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning/utbildningarochkurser.4.545603011630a3e032359580.html


Välkommen att
kontakta oss!

Besöksadress 
Hagabergs Industrigata 1  
456 31 Kungshamn

Postadress 
Sotenäs kommun,  
Vuxenutbildningen 
456 80 Kungshamn

Rektor 
Michael Rung 
0523-66 46 61 
michael.rung@sotenas.se

Studie- och yrkesvägledare 
Camilla Hansson 
0523-664661 
Syv.symbioscentrum@sotenas.se

Besöksadress 
Verkstadsgatan 6  
453 30 Lysekil

Postadress 
Lysekils kommun,  
Vuxenutbildningen 
453 80 Lysekil

Rektor 
Lena J Carlstedt 
0523-61 32 72 
lena.jansdottercarlstedt@lysekil.se

Studie- och yrkesvägledare  
Susanna Samuelsson 
0523-61 33 18 
susanna.samuelsson@lysekil.se

Besöksadress 
Kustvägen 12    
455 61 Dingle

Postadress 
Kunskapens Hus 
Kustvägen 12    
455 61 Dingle

Rektor 
Martin Olsson 
0524-18 032 
martin.olsson@munkedal.se

Studie- och yrkesvägledare 
Liliane Hjalmarson 
0524-18 077 
liliane.hjalmarson@munkedal.se

Symbioscentrum, Sotenäs Lysekils Vuxenutbildning Kunskapens hus, Munkedal

  Sotenäs Symbioscentrum 
 
symbioscentrum.se/ 
vuxenutbildning

lysekil.se/vuxenutbildning

  @kunskapenshusidingle 
 
  Kunskapens hus i Dingle

munkedal.se/kunskapenshus
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Besöksadress 
Tångenvägen 2 
452 35 Strömstad

Postadress 
Strömstads kommun 
Vuxenutbildningen 
452 80 Strömstad

Rektor 
Åsa Borneland 
0526-195 36 
asa.borneland@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare  
Martin Klavblom 
0526-195 61 
martin.klavblom@stromstad.se

Besöksadress 
Granvägen 1
457 30 Tanumshede

Postadress 
Tanums Vuxenutbildning 
Kommunhuset  
Apoteksvägen 6 
457 81 Tanumshede

Rektor 
Ann Brit Oseland Karlsson 
0525-18 199 
ann-brit.oseland-karlsson@tanum.se

Studie- och yrkesvägledare 
Hanna Bogren 
0525-18 230 
hanna.bogren@tanum.se

Vuxenutbildningen
Strömstad 

Tanums Vuxenutbildning, 
Campus Futura

  Strömstads Vuxenutbildning

 Strömstads Vuxenutbildning

stromstad.se

  Campusfutura 
 
  Futura

tanum.se/vuxenutbildning 

19



Studiestöd kan Du ha antingen på hel- eller deltid. För heltids-
studier krävs 400 poäng (20 poäng per vecka). Utförligare infor-
mation om stöden finns på CSN:s hemsida, www.csn.se, där du 
också gör din ansökan. 

Ska du ansöka om studiestöd måste du ha ett mobilt bank-id 
eller beställa en personlig kod från CSN innan du kan göra din 
ansökan!

Studieekonomi

Stödform Studiehjälp Studiemedel Studiestartsstöd

Alla heltidsstude- 
rande t.o.m. våren  
det år Du fyller 20 år.

Gäller t.o.m. våren  
det år Du fyller 20 år.

Nej

Du behöver inte an-
söka. Skolan med-
delar CSN när Du är 
antagen.

För närvarande  
1 250 kr per månad. 
Nio utbetalningar 
per år, fyra på 
hösten och fem på 
våren.  Studerar  
Du minst fem 
månader på våren 
utgår ytterligare 
en utbetalning på 
våren.

Vem får?

Hur länge?

Ska pengarna 
återbetalas?

När ansöker 
jag?

Hur mycket?

Från hösten det år Du fyller 20 år 
t.o.m. det kalenderår Du fyller 60 år. 
Rätten att låna begränsas när Du 
fyller 51 år.

Grundskolenivå 40-100 veckor*  
Gymnasial nivå 80-120 veckor*  
Du kan läsa 50, 75 eller 100 %.

*Beroende på förkunskaper

Ja, lånet + ränta. Nej

Ingen sista ansökningsdag. Prövas i den 
ordning ansökningarna kommer in, dock 
max fyra veckor retroaktivt.

Du gör din ansökan hos Studie-  
och yrkesvägledaren i din kommun. 

Heltidsstudier 4 veckor:   
Bidrag 3 652 kr, lån 8400 kr = 12052 kr. 
Under vissa förutsättningar kan ett  
högre bidrag beviljas. 

Möjlighet finns att ansöka om  
ytterligare lån, 4 156 kr/månad.

Tilläggsbidrag för Dig med barn, som 
utbetalas var 4:e vecka.  
Bidragets storlek varierar beroende på 
antal barn, och i vilken takt Du studerar. 
Vid 100 % studier: 1 barn 692 kr, 2 barn:  
1132 kr, 3 barn: 1 360 kr, 4 barn: 1 588 kr.

Du ska vara 25-60 år. 

Varit inskriven hos Arbetsförmedlingen 
och vara arbetslös.

Ha en kort tidigare utbildning.

Ha ett stort behov av utbildning på 
grundskole- eller gymnasienivå för att 
kunna få arbete

Inte haft studiestöd under de senaste 
3 åren.

Bidrag: Cirka 9972 kr / 4 veckor

Om Du har vårdnaden om barn kan  
Du även få tilläggsbidrag.

Stödet varar max 50 heltidsveckor.

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställningsstudie-
stödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen 
genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår. Gå in på www.csn.se och sök Om-
ställningsstudiestöd eller ring dem för mer information 0771-27 60 00.
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Syfte med studierna:
              
              

Eventuella bilagor:         

Omfattning av studier:   

Totalt beräknad studietid: 

Aktuell validering:

Aktuellt examensmål:               Programinriktning:

Tidigare arbetslivserfarenhet:
              

Tidigare studier:
              
       

Intresse av att starta eget?

Har du svenskt körkort klass B?

Insatser av SYV:     

Revidering av studieplan:
              
              
              
              

Betyg

25%

Högskola

Studieekonomi

Arbetsmarknad

Nuvarande studier 

Avböjt studievägledning

Fortsatta studier

Betyg

100%

Personligt brev

Yrkes

Inom vad? Nej

NejJa

Ja

50%

Övrigt

75%

Individuell studieplan



Personuppgifter

Jag ansöker till följande utbildningar:

Studieekonomi Nuvarande sysselsättning Tidigare utbildning

Skall söka CSN

Skall EJ söka CSN

A-kassa

Etableringsersättning

Annan ersättning*

Jag samtycker till detta informationsutbyte Jag samtycker INTE till detta utbyte

Arbetssökande

Deltidsanställd

Heltidsanställd

Studerande inom Komvux

Annan*

Genom att fylla i personupp-
gifter i formuläret och skicka till 
oss, godkänner du automatiskt 
att din hemkommun hanterar 
dina personuppgifter enligt Da-
taskyddsförordningen (GDPR).

För att skolan på bästa sätt vid 
behov ska kunna samverka kring 
Dig som studerande, önskar vi 
samtycke till att skolan får ut-
byta information utan hinder av 
sekretess. Samtycket gäller un-
der den tid du är inskriven som 
studerande. Det kan tex handla 
om kontakter per telefon, nät-
verksmöten eller upprättande av 
studieplan med Arbetsförmed-
ling, Socialförvaltning, Arbets-
marknadsenheten. Samtycket 
gäller bara information som är 
viktig för att de samverkande 
verksamheterna på bästa sätt 
ska kunna arbeta tillsammans 
kring Dig och din studiesituation.

Förnamn

Kurs/utbildning (Kurskod)

Riv av och skicka till din hemkommun, tillsammans med dina betyg. Du kan även ansöka digitalt på resp. kommuns hemsida

Kommun där du är folkbokförd

Postnummer Ort

Adress

E-post

Närmast anhörig: Namn + tel.nr

Efternamn

Poäng Kommun

Födelseland

Personnummer

Mobiltelefon

Grundskola el. motsvarande

Slutbetyg/Gymnasieexamen

Samlat betygsdok. /Studiebevis

/Utdrag ur betygskatalog

Högskoleutbildning*

Utländsk utbildning*                      antal år

Annan utbildning*

Ansökan vuxenutbildningen, våren 2023

* Ange gärna detaljer i detta fält, och bifoga även tidigare betyg i ansökan.

Datum och underskrift


