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Därför ska du läsa här
Du som vill slutföra dina studier från grundskolan eller
gymnasiet är välkommen att göra det på Vuxenutbildningen.
Du kan använda dina kurser och poäng från tidigare studier
och få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen hos oss.
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Vem får läsa här

Vi erbjuder
• Utbildning i svenska
för invandrare (sfi)
• Särskild utbildning
för vuxna (särvux)
• Vuxenutbildning på
grundläggande nivå

Du får studera på Vuxenutbildningen från och med hösten
det år du fyller 20. Har du studiebevis eller gymnasieexamen men är under 20 är du också välkommen.
Du ska vara folkbokförd i Härryda kommun.

• Vuxenutbildning på
gymnasial nivå

När kan du söka

• Distanskurser via
Exlearn Education

Vuxenutbildningen har flera kursstarter under året.
Vill du börja dina studier i augusti vill vi helst att du gör
din ansökan senast den 1 juni. För mer information om
kursstarter se: harryda.se/vuxenutbildning

Hur är studierna upplagda
Vi erbjuder klassrumsundervisning och flexibla starter,
huvudsakligen på dagtid. Flera kurser har kontinuerlig
antagning och du har även möjlighet att läsa vissa kurser
under sommaren. Första kursstart i höst är den
19 augusti med avslut den 20 december.
Vi använder Fronter (webbaserad lärplattform) i alla kurser.
Det är kostnadsfritt att studera på Vuxenutbildningen,
förutom läromedelskostnaderna.

• Kurser inom vård
och omsorg

• Regionala yrkesutbildningar; grvux.se
• Uppdragsutbildning
• Tentamensservice
för högskolestudier
under Vuxenutbildningens öppettider
• Vid Vuxenutbildningen kan du även
läsa yrkeshögskole
utbildningar; yhim.se

Ansökan
Gå in på harryda.se/vuxenutbildning
och klicka på webbansökan. Du ska ange mål
med studierna när du gör din anmälan.
Kom ihåg att bifoga dina betyg.

Pedagogiskt stöd
Behöver du råd och stöd, någon anpassning eller alternativa verktyg/hjälpmedel för att klara dina studier?
Kontakta specialpedagog Annette Gottfridsson
031-724 69 58, annette.gottfridsson@harryda.se

Studie- och yrkesvägledning
Det blir lättare att lyckas med studierna om de är väl planerade. Våra studie- och yrkesvägledare kan svara på frågor
om dina studie- och yrkesval, studiefinansiering, behörighetsregler för antagning till högre utbildning och liknande.
Alla som studerar ska ha en individuell
studieplan.

Studiemedel
Studiemedel söker du via csn.se. Om du vill studera
på heltid läser du 20 poäng/vecka. Halvtidsstudier
innebär 10 poäng/vecka. När du gör din ansökan –
var noga med att meddela start- och slutdatum samt
antal poäng. Det är ditt eget ansvar att csn har korrekta
uppgifter om dina studier, inkomstuppgifter
med mera.

Våra kurser
GYMNASIEÄMNEN – DAGTID
KURS

Välkommen på

INFOTRÄFF

GYMNASIEÄMNEN – DAGTID
POÄNG

KURS

POÄNG

VÅRD- OCH
OMSORGSKOMPETENS
START I AUGUSTI 2019

Svenska 1, 2, 3

100

Svenska som andraspråk 1, 2, 3

100

Engelska 5, 6, 7

100

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 1a1, 1a2 – handledning

50

Samhällskunskap 2, 3 – handledning

100

Historia 1b

100

Religionskunskap 1

50

Religionskunskap 2 – handledning

50

Företagsekonomi 1, 2

100

Studieteknik *

50

Datorhantering – grund*

50

Datorhantering – fördjupning*

om våra kurser i
Vård- och omsorgskompetens
den 25 april
dag
Tors
klockan 18–20

Kurserna är fördelade på tre block. Därefter har du
kompetens för att arbeta inom sjukvård, äldreomsorg,
psykiatri eller med funktionshindrade.
Vissa kurser kan läsas fristående.

100

* Orienteringskurs

GYMNASIEÄMNEN – KVÄLLSTID
Matematik 2b, 2c – handledning

100

KURS

Matematik 3b, 3c – handledning

100

BLOCK 1

POÄNG

Pedagogiskt ledarskap

100

Vård- och omsorgsarbete 1**

200

Gymnasiearbete (vissa inriktningar)

100

Hälsopedagogik

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom**

100

Medicin 1

150

Filosofi 1

50

Psykologi 1, 2a

50

Spanska 1, 2, 3, 4

100

Tyska 2, 4

100

Naturkunskap 1a1

Har du
missat hela eller
delar av grundskolan
kan du läsa en eller
flera kurser
hos oss.

50

Naturkunskap 1a2

50

Naturkunskap 1b

100

Naturkunskap 2

100

BLOCK 2
Psykiatri 1

100

Etik och människans livsvillkor

100

Vård- och omsorgsarbete 2**

150

Specialpedagogik 1**

100

Psykologi 1

50

BLOCK 3

Engelska

Matematik 1b, 1c

100

Matematik

Matematik 2b, 2c

100

Svenska som andraspråk

Matematik 3b, 3c

100

Matematik 4

100

För övriga kurser på grundläggande nivå, ta kontakt med
våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Om vi har för få sökande till en kurs kan detta eventuellt innebära att kursen inte startar, alternativt ges som distanskurs med självstudier.
På vår webbplats hittar du alltid vårt aktuella utbud och här kan du läsa mer om kurser, tider, ansökning mm.
harryda.se/vuxenutbildning

Medicin 2

100

Palliativ vård

100

Gymnasiearbete

100

Rekommenderad fördjupning
Alt. 1 Akutsjukvård**

200

Alt. 2 Socialpedagogik**

100

Specialpedagogik 2**
Alt. 3 Psykiatri 2**
** Arbetsplatsförlagt lärande ingår i kursen.

100
200
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SFI

Särvux
Utbildning i svenska
för invandrare

Du som är invandrare, över 16 år, folkbokförd
i Härryda kommun och inte har svenska som modersmål
har rätt till undervisning i det svenska språket.

Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är
över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror
på funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Utbildningen bedrivs både på dag- och kvällstid.
Vill du veta mer eller anmäla dig?
Kontakta expeditionen 031-724 66 02, 03

Expedition Ewa Psaris, 031-724 66 03, ewa.psaris@harryda.se
Carina Stoltz, 031-724 66 02, carina.stoltz@harryda.se
Studie- och yrkesvägledare Maria Arnesson, 031-724 66 06, maria.arnesson@harryda.se
Mina Jordan, 031-724 66 09, mina.jordan@harryda.se
Vuxenutbildningen, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke
Besöksadress Långenäsvägen 5, Mölnlycke
E-post vuxenutbildningen@harryda.se
www.harryda.se/vuxenutbildning

Särskild utbildning
för vuxna

Vill du veta mer?
Kontakta Kerstin Ahlborg, lärare
kerstin.ahlborg@harryda.se eller 0766-45 15 45

Du hittar
oss även på faceboo
k
https://www.facebook.com
/
vuxenutbildningen
iharrydakommun
Här får du koll på allt
som är på gång!

