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Programutbud ht 2018

VUXENUTBILDNING
Hösten 2018
SISTA ANSÖKNINGSDATUM ÄR 18 MAJ
KURSERNA STARTAR DEN 13 AUGUSTI
Vill du…
...återuppta avbrutna studier?
...skaffa dig behörighet till universitets– eller högskolestudier?
...komplettera med ämnen du inte läst?
...höja din yrkeskompetens?
...byta yrkesinriktning?
Då ska du söka till vuxenutbildningen

LÄS MER

FÖRÄNDRINGAR FÖR VUXENUTBILDNINGEN
FRÅN 1 JANUARI 2017

Våra grundläggande kurser .... 2
Vem har rätt till grundläggande utbildning? .............. 2
Yrkesexamen? ......................... 2

Rätt till komvux

SFI ........................................... 2

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

LärVux..................................... 2




Vad är ett högskoleförberedande program? .......... 3




grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till
nybörjare
grundläggande behörighet till yrkeshögskola
en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i
taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt
särskilda kunskaper.
Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun
eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer
hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

1

Vad är ett Yrkesprogram? ....... 3

NT-bas ..................................... 3
Gymnasiekurser ...................... 3
Yrkesutbildningar ................... 4
Vård och omsorg ..................... 4
GY11-/G00-kurser .................. 4
Kontakt/ansökan .................... 4

GRUNDLÄGGANDE KURSER PÅ PLATS I GIMO
GRUNDLÄGGANDE
KURSER
Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå men är
anpassade efter vuxnas behov
Kurserna gör dig behörig att
läsa vidare på gymnasienivå och
går att kombinera med andra
kurser på Vuxenutbildningen
Grundläggande kurser engelska,
matematik, svenska och svenska
som andraspråk är indelade i
olika delkurser. Du börjar kursen på den nivå som passar dig.
För att du ska hamna på rätt
nivå så får du genomföra ett test
vid kursstart. Sedan planerar du
dina studier tillsammans med
din lärare.

VEM HAR RÄTT TILL
GRUNDLÄGGANDE
VUXENUTBILDNING?
Du har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från och
med andra halvåret du fyller 20
år om du


är bosatt i Sverige



saknar de kunskaper som
normalt uppnås i grundskolan



har förutsättningar att
tillgodogöra dig utbildningen

KURSUTBUD HT 2017
Kurser
Engelska
600 p
Matematik
600 p
Svenska
700 p
Svenska som andraspråk 700 p
Kurserna är indelade i delkurser, kontakta studie–
och yrkesvägledaren för att göra din studieplan
utifrån dina förkunskaper

GYMNASIAL NIVÅ—VAD ÄR EXAMEN INOM VUXENUTBILDNINGEN?
YRKESEXAMEN
T.EX. VÅRD– OCH OMSORGSPROGRAMMET

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Kurs

Kurs

Engelska 5
Historia 1a1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/SVAS 1
Övriga kurser

100 p
50 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p
1 800 p

Gymnasiearbete

100 p

Summa

2 400 p

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET SA
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET NA

Engelska 5-6
Historia 1b
Matematik 1b/1c
Matematik 2b/2c
Matematik 3c (endast NA)
Naturkunskap 1b (endast SA)
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1-3/SVAS 1-3

200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
300 p

Programgemensamma kurser
och inriktningskurser
1 250 p
Gymnasiearbete
Summa

100 p
2 400 p

SFI—SVENSKA FÖR INVANDRARE

LÄRVUX

Nybörjarkurs och fortsättningskurs. Nya antagningar varannan
vecka.
Du kan även kombinera SFI med andra studier
Du anmäler dig till SFI genom att kontakta

Lärvux är en egen skolform som vänder sig till dig
som fyllt 20 år, har rätt till daglig verksamhet och vill
komplettera din utbildning. Utbildningen bedrivs i
form av fristående kurser och syftar till att
ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och på gymnasiesärskolans nationella
program.

Ann Dannberg
Studie– och yrkesvägledare
2
ann.dannberg@osthammar.se
0173-866 53
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GYMNASIEKURSER PÅ PLATS I GIMO
KURSUTBUD HT 2018
Kurs

GYMNASIAL
UTBILDNING
Poäng

Engelska 5
Fysik 2
Historia 1b
Historia 1a1
Historia 1a2
Kemi 2
Matematik 1a/b/c
Matematik 2a/b/c
Matematik 3b/c
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Svenska 1/SVAS 1
Svenska 2/SVAS 2
Svenska 3/SVAS 3

100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p
100 p

Erbjuds
ht (13/8—21/12)
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

YRKESPROGRAM
Kock- och serveringsutbildning
startar igen höstterminen 2018.
Vi erbjuder ett antal yrkeskurser
Se vår hemsida eller kontakta
oss för mer information.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAM
Högskoleförberedande program
ger en grundläggande behörighet till högskolestudier.
Vuxenutbildningen i Gimo erbjuder Samhällsvetenskaps- och
Naturvetenskapsprogrammens
kurser på plats i Gimo eller på
distans.
Kurser på plats ges på dagtid.
Distanskurser läser du var och
när du vill. Kontakta studie–
och yrkesvägledare Ann Dannberg iför mer information. Vi
hjälper dig att planera dina
studier.

NATURVETENSKAPLIGT/TEKNISKT
BASÅR, NT-BAS
För dig som vill läsa naturvetenskapliga kurser för att sedan gå
vidare till Yh-utbildning eller
andra tekniska eller naturvetenskapliga högskole– eller universitetsutbildningar.

Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri

Om kurser startar beror på antalet sökande.
Vi förbehåller oss rätten att förändra utbudet.
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VÅRD– OCH OMSORGS
-PROGRAMMET
Vård– och omsorgsutbildningen startar en ny omgång på
plats i Gimo den 8 januari 2018.
Utbildningen omfattar 1500
poäng och går under tre-fyra
terminer. Efter genomgången
utbildning kan du anställas som
undersköterska.

G11-/G00-KURSER
GAMLA OCH NYA
KURSER
Från och med den 1 juli 2012
gäller nya kurser för gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolan har nya beteckningar på
kurserna och även nytt innehåll.

GAMLA BETYG OCH
INGET SLUTBETYG?
Från och med 1 juli 2020 utfärdas endast Gymnasieexamen
med nya kurser enligt Vux12reformen. Kontakta studie–
och yrkesvägledare Ann Dannberg för mer information.

Distansstudier
Det finns även möjligheten till
att studera kurser på distans
med löpande starter. Mer info
finns på vår hemsida,
www.vuxosthammar.se

KOCK- OCH SERVERINGSUTBILDNING, 1000 P,
39 VECKORS HELTIDSSTUDIER
Ansök senast den 18 maj
Utbildningen startar den 13 augusti 2018
Utbildningen avslutas i maj 2019

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i
svenska/svenska som andra språk
Läs mer på www.vuxosthammar.se

YRKESHÖGSKOLAN PROCESSTEKNIKER
350 YH-POÄNG, 70 VECKOR
Ansök senast den 15 maj 2018
Komplettera dina betyg mm senast den 15 juni 2018
Utbildningen startar den 1 oktober 2018
Utbildningen avslutas i maj 2020
Förkunskaper: Gymnasium eller motsvarande samt särskild behörighet
Läs mer på: www.vuxosthammar.se/yh

Ansökan
Ansökningsblanketten hittar du
på vår hemsida
www.vuxosthammar.se
skicka eller maila in den till oss
tillsammans med ditt tidigare
betyg.

KONTAKT
Studie– och yrkesvägledare
Ann Dannberg
ann.dannberg@osthammar.se
0173-866 53

Ansökningsfrågor
Margita Mangsbacka
margita.magnsbacka-lindholm
@osthammar.se
0173-866 16

Besöksadress: Gymnasievägen 1, Gimo
Postadress: Box 42, 747 02 Gimo
vuxenutbildningen@osthammar.se
LOGOTYP HÄR

www.vuxosthammar.se
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Om kurser startar beror på antalet sökande.
Vi förbehåller oss rätten att förändra utbudet.
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