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Välkommen till det livslånga lärandet i våra tre kommuner. Vi 
har en lång tradition av att erbjuda ett gemensamt kurs- och 
utbildningsutbud och hoppas att du kan hitta ett alternativ som 
passar just dig. Vi vill ge dig bästa tänkbara förutsättningar för 
att du ska kunna förverkliga dina drömmar, och etablera dig på 
arbetsmarknaden 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!

Välkommen 
till oss!

Från vänster: Daniel Nordström, rektor i Sotenäs. Lena J Carlstedt, rektor i 
Lysekil. Henrik Oleskog, rektor i Munkedal. 
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Vuxenutbildningen  
i våra kommuner
Lysekil, Sotenäs och Munkedals kommuner 
erbjuder kurser på grundläggande och 
gymnasial nivå, gymnasiala yrkesutbild-
ningar, svenska för invandrare (SFI) och 
särskild utbildning för vuxna (Särvux) 
samt Yrkeshögskoleutbildning (YH) och 
företagsutbildning.

Fyll i 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. 

I första hand antas sökande som har 
kort tidigare utbildning och behöver stärka 
sin ställning på arbetsmarknaden. Du kan 
studera från och med hösten det år som 
du fyller 20 år eller om du har en avslutad 
gymnasieutbildning.

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
Grundläggande kurser

Gymnasiekurser

Kurser

Engelska, delkurs 1-4

Matematik, delkurs 1-4

Samhällsorienterande ämne

Svenska som andraspråk, delkurs 1-4

Svenska som andraspråk, delkurs 1-4, kväll

Data

Kurskod

GRNENG2

GRNMAT2

GRNSOA2

GRNSVA2

GRNSVA2

Kurskod

Poäng

100-600

100-600

100

100-700

100-700

Poäng

Sotenäs

Sotenäs

Lysekil

Lysekil

Munkedal

Munkedal

Administration 1

Orienteringskurs Digital kompetens

Information och kommunikation

Programmering 1

Cad 1, 10 veckor

Cad 2, 10 veckor

Naturvetenskap

Biologi 1

Biologi 2

Fysik 1a

Kemi 1

Kemi 2

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

Kontakta våra Studie- och yrkesvägledare.

ADMADM1

KGYORI11G

INFINF01

PRRPRR01

CADCAD01

CADCAD02

BIOBIO01

BIOBIO02

FYSFYS01a

KEMKEM01

KEMKEM02

100

100

100

100

50

50

100

100

150

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.
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Sotenäs Lysekil MunkedalNaturorienterande ämnen (forts.) 

Matematik 1 (abc)

Matematik 1, distans/flex*

Matematik 2 (abc)

Matematik 2, distans/flex*

Matematik 3 (bc)

Matematik 3, distans/flex*

Matematik 4, distans/flex*

Matematik 5, distans/flex*

Naturkunskap 1

Naturkunskap 1, distans/flex*

Naturkunskap 2

Naturkunskap 2, distans/flex*

Samhällsvetenskap

Historia 1

Religionskunskap 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

Orienteringskurs i yrkessvenska

Övriga kurser

Psykologi 1, 10 veckor

Psykologi 2a, 10 veckor

Privatjuridik

Orienteringskurs i arbetsmarknadskunskap

* Distans flex innebär flexibel start. 

Vid för få anmälda startar inte kurserna.

MATMAT01

MATMAT01

MATMAT02

MATMAT02

MATMAT03

MATMAT03

MATMAT04

MATMAT05

NAKNAK02

NAKNAK02

HISHIS01

RELREL01

SAMSAM01

ENGENG05

ENGENG06

ENGENG07

SVESVE01

SVESVE02

SVESVE03

SVASVA01

SVASVA02

SVASVA03

KGYORI11F

PSKPSY01

PSKPSY02a

JURPRI0

KGYORI11H

100

100

100

100

100

100

100

100

50/100

50/100

100

100

50/100

50

50/100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

100

100

Kurskod Poäng
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Yrkes-
utbildningar
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.

Sotenäs Lysekil Munkedal

Kock

Livsmedelsarbetare

Handel & service

Träarbetare

Servering

Ekonomi- /löneassistent

Kock

Kock fördjupning

Barista & servering

Industri bas

Servicepersonal inom hotell & 
restaurang m. yrkessvenska

Golvläggare

Plattsättare

Träarbetare

Truck/Lager/Logistik/Budbil

Fastighetsskötare/tekniker

Skogsvårdare

Vård- och omsorg

Skötsel av utemiljöer/trädgård

Svets

Processteknik

Lärarassistent

Utbildningar 
startar 

2020-08-31*

Läs mer om 
utbudet via 
QR-länken

Läs mer om 
utbudet via 
QR-länken

*Uppstart 200831  
gäller ej kursen för
Utemiljö och trädgård 
som startar 200803.
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Vill du arbeta med servering inom restaurang- och besöks- 
näringen? I utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att 
arbeta inom restaurangverksamhet med matsals- och bararbete.

I kockutbildningen får du lära dig att komponera och tillaga 
näringsriktiga, smakfulla och estetiskt tilltalande måltider i ett 
restaurangkök. Du får också teoretiska kunskaper om hygien, 
livsmedel-och näringskunskap samt grunderna inom servering.

Du får teoretiska kunskaper om livsmedelsproduktion-/teknik, 
hygien, arbetsmiljö-/och säkerhetsrutiner. Lär dig hantera och 
bereda olika livsmedelsråvaror, arbeta med avhjälpande och  
förebyggande underhåll av maskiner.

Bar och servering

Kock

Livsmedelsarbetare

Fakta
Utbildningsort: Kungs-
hamn

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från grundskolans 
Svenska/Svenska som 
andraspråk

Poäng: 900 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Fakta
Utbildningsort:  
Kungshamn

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 1000

Utbildningstakt:  
Heltidsstudier

Antal veckor: 40

Fakta
Utbildningsort:  
Kungshamn

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

Poäng: 400 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 20

Kurser
Hygien - 100p

Branschkunskap inom 
restaurang och livsmedel 
- 100p

Service och bemötande 1  
- 100p

Mat och dryck i  
kombination - 100p

Servering 1 - 100p

Drycker - 100p

Drycker och ansvarsfull 
alkoholservering - 100p

Arrangemang - 100p

Barteknik - 100p

Kurser
Hygien – 100p

Livsmedels och  
näringskunskap – 100p

Måltids och bransch- 
kunskap – 100p

Matlagning 1 – 100p

Bageri 1 – 100p

Service och bemötande 
– 100p

Matlagning 2 – 200p

Matlagning speciali- 
sering – 100p

Specialkost – 100p

Kurser
Hygien – 100p

Människan i industrin 1  
– 100p

Industritekniska  
processer 1 – 100p

Industritekniska  
processer 2 – 100p

Yrkesutbildning 

Yrkesutbildning 

Lärlingsutbildning 



Till dig som i framtiden ser en karriär inom dagligvaruhandeln 
och olika serviceyrken som butikssäljare, handlare, inköpare, 
butiksledare eller receptionist. Efter utbildningen finns möjlighet 
att arbeta inom handeln, studera vidare eller starta eget företag.

Handel och service

Fakta
Utbildningsort:  
Kungshamn

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

Poäng: 800 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Branschkunskap inom 
handel – 100p

Praktisk marknads- 
föring 1 – 100p

Entreprenörskap – 100p

Servicekunskap – 100p

Hygien – 100p

Personlig försäljning 1  
– 100p

Handel specialisering  
– 100p

Inköp 1 – 100p

Lärlingsutbildning 

Intresserad av att arbeta som snickare? I denna lärlingsutbild-
ning får du grunderna för hela byggprocessen, från start till klart 
byggprojekt. Utbildningen motsvarar de kvalitetskrav som ställs 
av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att arbeta och utvecklas 
som ekonomi-/ och löneassistent inom privat- och offentlig sektor. 
Du kan även läsa vidare på yrkeshögskola, högskola/universitet 
inom ekonomi.

Träarbetare

Ekonomi-/löneassistent

Fakta
Utbildningsort:  
Kungshamn

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

Poäng: 1 000 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Fakta
Utbildningsort:  
Kungshamn

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från grundskolans 
Svenska/Svenska som 
andraspråk

Poäng: 800 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Husbyggnadsprocessen 
– 200p

Husbyggnad 1 – 100p

Trä 1 stommar – 100p

Trä 2 beklädnad – 100p

Husbyggnad 2 – 200p

Husbyggnad 3  
ombyggnad – 200p

Trä 3 montage – 100p

Kurser
Företagsekonomi 1  
- 100p

Administration 1 - 100p

Information och  
kommunikation 1 - 100p

Affärsjuridik - 100p

Företagsekonomi 2  
- 100p

Redovisning 2 - 100p

Personaladministration 
- 100

Företagsekonomi  
specialisering - 100p

Lärlingsutbildning 

Yrkesutbildning 



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: 900 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Matlagning 1 – 100p 

Hygien – 100p 

Service och  
bemötande 1 – 100p 

Livsmedels- o närings-
kunskap 1 – 100p 

Matlagning 2 – 200p

Matlagning 3 – 200p

Specialkoster – 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 

Drycker och ansvarsfull 
alkoholservering –  100 p

Yrkesutbildning 

Du lär dig hantverket att göra kaffedrycker och hur espresso-
maskiner fungerar. Olika serveringsmetoder, service, bärteknik, 
matsalshantverk, utforma menyer, göra uppdukningar, vård av 
redskap samt vad som gäller vid hantering av olika drycker.

Barista & Servering

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 500 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 20

Kurser
Servering 1 – 100p 

Servering 2 – 200p

Drycker och ansvarsfull 
alkoholservering – 100p

Drycker specialisering, 
inriktning barista – 100p

Yrkesutbildning 

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

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

Poäng: 400 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 20



För dig som vill arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg. Du kan 
även arbeta inom hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Under 
utbildningen kombinerar du yrkeskurser med yrkessvenska.

Vård & omsorg med yrkessvenska

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 1450 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 80

Kurser
Etik och människans 
livsvillkor – 100p

Hälsopedagogik – 100p

Medicin 1 – 150p

Psykiatri 1 – 100p

Psykologi 1 – 50p

Hemsjukvård – 100p

Vård och omsorg vid 
demens – 100p

Äldres hälsa och livs-
kvalitet – 200p

Vård och omsorgs- 
arbete 1 – 200p

Vård och omsorgs- 
arbete 2 – 150p

Specialpedagogik 1 – 100p

Gymnasiearbete – 100p

Sv som andraspråk/ Sv 
grund – individuellt

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

Industri bas med yrkessvenska

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI C.

Poäng: 500 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 20

Kurser
Människan i industrin 1  
– 100p

Produktionsutrustning 1  
– 100p

Svets grund – 100p

Orienteringskurs  
Yrkessvenska – 200p

Yrkesutbildning 

Yrkesutbildning 

Yrkespaketet ger dig kunskaper om dagligt förekommande ar- 
bete inom restaurang, hotell och vandrarhem, exempelvis frukost- 
och bufféservering, våningsservice samt enklare arbetsuppgifter 
inom besöksnäringen. 

Servicepersonal med yrkessvenska

Fakta
Utbildningsort: Lysekil

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI C.

Poäng: 400 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 20

Kurser
Frukost- och buffé- 
servering – 100p

Våningsservice 1 – 100p

Orienteringskurs  
Yrkessvenska – 200p

Yrkesutbildning för arbete inom hotell och restaurang 



Utbildningen för dig som vill arbeta som produktionstekni-
ker, processoperatör eller drifttekniker inom processindustrin.  
Arbetet består till stor del av att styra och optimera produktions-
processer från kontrollrum eller genom tillsyn.

Processteknik

Fakta
Utbildningsort: Munkedal

Förkunskaper:  
• Svenska 1/A  
• Matematik 1/A 
• Naturkunskap 1a1/A  
eller motsvarande

Poäng: 800 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Industriautomation  
– 100p

Industritekniska  
processer 1 – 100p

Interna transporter  
– 50p

Miljö- och energi- 
kunskap – 100p

Handledarutbildning  
– 50p

Produktionskunskap 1  
– 100p

Produktionsutrustning 1  
– 100p

Människan i industrin 1 
– 100p

Vatten- och process- 
kemi – 100p

Yrkesutbildning

Utbildning för dig som vill arbeta inom verkstadsindustri eller 
byggnation. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i att 
arbeta med olika svetsmetoder. Du har möjlighet att inom ut-
bildningen genomgå en svetsprövning.

Svets med yrkessvenska

Kurser
Svets Grund – 100p

Kälsvets 1 MMA – 100p

Kälsvets 2 MMA – 100p

Kälsvets 1 MAG – 100p

Kälsvets 2 MAG – 100p

Kälsvets 1 TIG – 100p

Stumsvets 1 MAG – 100p

Tillverkningsunderlag 
– 100p

Sv som andraspråk/ Sv 
grund – Individuellt

Yrkesutbildning 

För dig som vill arbeta med fastighetsskötsel. Du får grunderna om 
hur byggnader och olika installationer i fastigheter är uppbyggda. 
Hur man gör enklare felsökning och underhållsarbeten. Du får även 
lära dig hur man sköter utomhusmiljöer.

Fastighetsskötare med yrkessvenska

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 800 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Bygg och anläggning 1 
– 200p

Systemuppbyggnad  
– 100p

Praktisk ellära – 100p

Trädgårdsmaskiner  
– 100p

Skötsel av utemiljöer  
– 100p

Beskärning och trädvård 
– 100p

Energiteknik 1 – 100p

Sv som andraspråk/ Sv 
grund – Individuellt

Yrkesutbildning 

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 800 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40



Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skogsbruk 
och riktar sig till dig som vill arbeta ute i skogen. Under utbild-
ningen får du insikt i de biologiska samspelen i naturen. Lär dig 
att vårda skogen från frö till vuxet avverkningsmoget träd.

Skogsvårdare med yrkessvenska

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper: Godkänt 
betyg från lägst SFI D.

Poäng: 800 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Motor- och röjmotorsåg 1 
– 100p

Motor- och röjmotorsåg 2 
– 100p

Skogsskötsel 1 – 100p

Virkeslära – 100p

Mark & växt biologi  
– 100p

Fordon & redskap – 100p

Orikurs data, kartor, 
matematik – 200p

Sv som andraspråk/ Sv 
grund – Individuellt

Kurser
Husbyggnadsprocessen 
– 200p

Husbyggnad 1 – 100p

Husbyggnad 2 – 200p

Husbyggnad 3, ombygg-
nad – 200p

Trä 1 stommar – 100p

Trä 2 beklädnad – 100p

Trä 3 montage – 100p

Yrkesutbildning 

Träarbetaren är med under hela byggnationen, från att bygga 
formar som används vid gjutning av husgrunden tills huset är 
klart. Andra arbetsuppgifter kan vara att montera köksinred-
ningar, gipsa väggar, montera fönster och renoveringar.

Snickare/Träarbetare

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper:  
• Grundskolans Svenska/ 
Svenska som andraspråk.  
• Grundskolans matematik

Poäng: 1000 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 36Yrkesutbildning 

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: 25

Kurser
Interna transporter 
– 50p (truck)

Interna transporter  
– 50p (Hjullastare)

Logistik 1 – 100p

Logistik 2 – 100p

Hantering av  
varor & gods – 200pYrkesutbildning



Golvläggare arbetar med att lägga mattor och golv av olika ma-
terial som textil, linoleum eller parkett. Man byter ofta arbetsplats 
och har kontakter med olika kunder. Att ha känsla för färg och 
form är en fördel i arbetet.

Golvläggare

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper:  
• Grundskolans Svenska/ 
Svenska som andraspråk.  
• Grundskolans matematik 

Poäng: 1100 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40

Kurser
Husbyggnadsprocessen 
– 200p

Husbyggnad 1 – 100p

Husbyggnad 2 – 200p

Husbyggnad 3, ombygg-
nad – 200p

Golvläggning 1 – 100p

Golvläggning 2, våtrum 
– 100p

Golvläggning 3 trä,  
laminat – 200p

Yrkesutbildning

Plattsättare arbetar främst med att klä väggar och golv med tex. 
kakel, klinker eller mosaik. Uppgifterna kan variera från att sätta 
plattor i ett badrum eller kök till simhallar. Arbetet bedrivs både 
på nybyggen, ombyggnader och vid renovering.

Plattsättare

Kurser
Husbyggnadsprocessen 
– 200p

Husbyggnad 1 – 100p

Husbyggnad 2 – 200p

Husbyggnad 3, ombygg-
nad – 200p

Specialyrken 1 – 100p

Specialyrken 2 – 200p

Specialyrken 3 – 200p

Yrkesutbildning 

Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, anlägga 
trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskaper inom om-
rådet? I denna kurs får du grunderna i beskärning, skötsel, växt-
kunskap, anläggning och maskiner.

Utemiljöer och trädgård

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper:  
• Grundskolans Svenska/ 
Svenska som andraspråk.  
• Grundskolans matematik 

Poäng: 500 poäng

Utbildningstakt: Halvfart, 
semi-distans med träffar.

Antal veckor: 40

Kurser
Trädgårdsanläggning 1 
– 100p

Växtkunskap 1 – 100p

Skötsel av utemiljöer 
– 100p

Trädgårdsmaskiner  
– 100p

Beskärning och trädvård 
– 100pYrkesutbildning på semi-distans 

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper:  
• Grundskolans Svenska/ 
Svenska som andraspråk.  
• Grundskolans matematik 

Poäng: 1200 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 43

OBS! 
Kursen 
startar

20-08-03



Som lärarassistent kommer du arbeta som en brygga mellan 
elever och lärare. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara "men-
tor" åt vissa elever och stödja läraren i dennes pedagogiska upp-
drag i form av att lösa olika arbetsuppgifter.

Lärarassistent

Några röster från tidigare elever:

Fakta
Utbildningsort: Dingle

Förkunskaper:  
• Svenska A/svenska som 
andraspråk A eller svenska 1 
/svenska som andraspråk 1. 
• Matematik A eller mate-
matik 1. 
• Engelska A eller engelska 5.

Poäng: 900 poäng

Utbildningstakt: Heltid

Antal veckor: 40v

Kurser
Kommunikation – 100p

Pedagogiskt arbete  
– 200p

Barns lärande & växande 
– 100p

Psykologi 1 – 50p

Psykologi 2a – 50p

Pedagogiskt ledarskap 
– 100p

Specialpedagogik 1  
– 100p

Information & kommuni-
kation 1 – 100p

Gymnasiearbete – 100p

Yrkesutbildning 

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!

14



Lärcentra
Våra tre 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…
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Uppdrags-
utbildningar
Våra skolor erbjuder kurser i bland annat data, bokföring, pre-
sentationsteknik, lönehantering, livsmedelshygien, motorsåg, 
röjsåg och engelska med olika inriktningar. Vi erbjuder även 
validering för grävmaskin och hjullastare.

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

Daniel Nordström

0721-41 90 21

Daniel.nordstrom@sotenas.se 

 

Lysekil

Maria Johansson

0523-61 32 93

Maria.johansson5@lysekil.se

Munkedal

Richard Lundquist

0524-79 95 52

Richard.lundquist@munkedal.se

 

Läs mer om vuxenutbildningens 
kursutbud för företag, förvaltningar 
och organisationer på våra hemsidor.
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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  
1250 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 56 år. 
Rätten att låna begränsas när Du 
fyller 47 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 3 292 kr, lån 7 568 kr = 10 860 kr. 
Under vissa förutsättningar kan ett  
högre bidrag beviljas:   
Bidrag 7 284 kr, lån 3 576 kr = 10 860 kr. 
Möjlighet finns att ansöka om  
ytterligare lån, 3 744 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 624 kr, 2 barn: 
1 020 kr, 3 barn: 1 228 kr, 4 barn: 1 436 kr.

Du ska vara 25-56 år. 

Varit inskriven hos Arbetsförmedlingen 
och varit arbetslös/deltagit i arbets-
marknadspolitiskt program under minst 
6 av de 12 senaste månaderna innan 
utbildningsstart/ansökningstillfälle.

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 8.984 kr / 4 veckor

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

Stödet varar max 50 heltidsveckor.

Beloppen ovan kan komma att uppräknas från 1 januari 2021.
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Välkommen att
kontakta oss!

Besöksadress 
Hagabergs Industrigata 1  
456 31 Kungshamn

Postadress 
Sotenäs kommun,  
Vuxenutbildningen 
456 80 Kungshamn

Rektor 
Daniel Nordström 
0523-66 46 74 
daniel.nordstrom@sotenas.se

Studie- och yrkesvägledare 
Joel Olofsson 
0523-66 46 75 
joel.olofsson@sotenas.se

Besöksadress 
Verkstadsgatan 6  
453 30 Lysekil

Postadress 
Lysekils kommun,  
Vuxenutbildningen 
453 80 Lysekil

Rektor 
Lena J Carlstedt 
0523-61 32 72 
lena.carlstedt@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 
Henrik Oleskog 
0524-18 228 
henrik.oleskog@munkedal.se

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

Studie- och yrkesvägledare 
Anette Larsson 
0524-799 532 
anette.larsson@munkedal.se

Symbioscentrum, Sotenäs Campus Väst, Lysekil Kunskapens hus, Munkedal

  Sotenäs Symbioscentrum 
 
symbioscentrum.se lysekil.se

  @kunskapenshusidingle 
 
  Kunskapens hus i Dingle

munkedal.se/kunskapenshus
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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, hösten 2020

* Ange gärna detaljer i detta fält

Datum och underskrift


