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Välkommen till LärVux 
Falkenberg! 

 
LärVux är till för dig som har fyllt 20 år och har en 
intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad 
hjärnskada. 

LärVux finns för dig som har behov av att; 

 
- Fördjupa och utveckla dina kunskaper 
- Få nya kunskaper för att klara av ditt arbete, boende 
och fritid 
- Få undervisning i mindre grupp med anpassat stöd 
utifrån dina förutsättningar 

Att studera på LärVux är gratis. 

För att söka kurser, fyll i 
intresseanmälan och skicka till 
oss senast den 12 maj. 

Varmt 
välkommen! 

Ola Westmar, Helena Unger, Lisa Cederholm 
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Delkurser 
Delkursen syftar till att förbereda Dig inför fortsatta studier. Kursen 

är en del av en kurs på grundläggande eller  
gymnasial nivå. 

 
Hälsa och rörelse  

Delkurs inom ämnesområdet hälsa. 
 
En kurs för dig som vill röra på dig. Vad passar dig bäst? Vi provar olika 
motionsformer. 
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Träningsskolenivå 
En eller två terminer 

Kurser som motsvarar träningsskolan 
 

Språk och Kommunikation  
Träningsskola, Kurskod: SGRSPR7 

 
En kurs för dig som vill lära dig mer om att: 
 

• Samtala och samspela med andra människor 
• Uttrycka dina egna tankar och känslor 
• Förstå information och instruktioner från andra 
• Använda olika metoder och hjälpmedel för att 

kommunicera 
• Söka information från olika källor och värdera den 

 
 

Natur och miljö  
Träningsskola, Kurskod: SGRNAT7 

 
En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Kroppens delar och funktioner 
• Våra sinnen och hur de fungerar 
• Växter och djur och deras livsmiljöer 
• Tid, årstider och vädertyper 
• Tekniska lösningar, orsak och verkan 
• Längd, volym och geometriska figurer 
• Pengar 
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Individ och samhälle  

Träningsskola, Kurskod: SGRIND7 
 

En kurs för dig som vill lära dig mer om att: 
 

• Hitta i Falkenberg 
• Förstå vad som händer i här i trakten och varför det händer 
• Förstå tid och tidsbegrepp 
• Träna praktiska situationer i hushållet (mat, tvätt, säkerhet osv) 
• Göra egna val och påverka din situation 
• Genom studiebesök ta del av service, fritids-och kulturutbud. 
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Grundläggande nivå 
En eller två terminer, start Ht/Vt 2017/2018 

Kurser på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som 
ges inom grundsärskolan 

 

Kemi  
Grundläggande nivå, Kurskod: SGRKEM7 

 
En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Vilka ämnen som finns i naturen och 
deras egenskaper 

• Naturens kretslopp 
• Vad olika mat innehåller och hur det 

påverkar hälsan 
• Riskerna och nyttan med kemiska 

produkter och de olika märkningar som 
finns 

• Miljöpåverkan och hållbar utveckling 

 
Biologi  

Grundläggande nivå, Kurskod: SGRBIO7 
 

En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Hur har livet  utvecklats på jorden 
• Olika typer av växter och djur 
• Människokroppen, sexualitet, sjukdomar 
• Olika funktionsnedsättningar 
• Hälsa och motion 
• Hur droger och gifter påverkar hälsan 
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Fysik 
Grundläggande nivå, Kurskod: SGRFYS7 

 
En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Hur människan använder naturen för 
att få energi 

• Hur olika sorters väder uppstår 
• Elektricitet och hur man kan använda 

den 
• Hur man kan undersöka och 

experimentera med ljus och ljud 
• Rymden och dess planeter 

 

Teknik 

Grundläggande nivå, Kurskod: SGRTEK7 
 

En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Föremål med enkla mekanismer som t ex husgeråd av olika slag 
eller trampor och handbroms på cykel 

• Tekniska lösningar där människan har härmat naturen t ex 
kardborrebandet 

• Egna konstruktioner där man tillämpar 
enkla mekanismer 

• Dokumentation som skisser och bilder 
• Instruktioner t ex till enkla byggsatser 
• Säkerhet vid teknikanvändning 
• Ord, begrepp och symboler inom ämnet  
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Matematik  
Grundläggande nivå, Kurskod: SGRMAT7 

 
  En kurs för dig som vill träna på att: 
 

• Använda matematik i vardagen, till exempel 
när du handlar 

• Lösa matematiska problem 
• Använda hjälpmedel som miniräknare, 

surfplatta och dator 
• Förstå och använda olika räknesätt 
• Arbeta med längd, volym, vikt och tid 
• Förstå pengars värde 

 

Samhällskunskap 
Grundläggande nivå, Kurskod: SGRSAM7 

 
En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Demokrati och politik 
• Hur det svenska samhället fungerar 
• Dina rättigheter och skyldigheter i 

samhället 
• Hur människor lever och arbetar i olika 

länder 
• Hur reklam och tidningar påverkar oss 
• Hur miljön påverkas av vårt sätt att leva 
• Hur du själv kan påverka ditt arbete, ditt boende och din fritid 
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Historia  
Grundläggande nivå, Kurskod: SGRHIS7 

 
En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Hur människor levde förr i tiden 
• Viktiga historiska händelser i Sverige, Norden 

och övriga världen 
• Hur historien kan få oss att förstå det som 

händer idag 

 
Religionskunskap   

 Grundläggande nivå, Kurskod: SGRREL7 
  
En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Kristendomen och de kristna 
högtiderna 

• Traditioner och levnadssätt inom 
andra religioner och livsåskådningar 

• Etik och moral 
• Att diskutera olika livsfrågor 
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Svenska 

Grundläggande nivå, Kurskod: SGRSVE7 
 
  En kurs för dig som vill träna på att: 
 

• Läsa och skriva 
• Samtala och diskutera 
• Uttrycka olika känslor och idéer 
• Förstå vad andra uttrycker 
• Använda hjälpmedel för att skriva och 

hämta information 

 
Engelska 

Grundläggande nivå, Kurskod: SGRENG7 
 
En kurs för dig som vill träna på att: 
 

• Tala engelska i vardagliga situationer 
• Använda engelska ord och uttryck 
• Läsa engelska texter 
• Skriva engelska texter 
• Förstå hur människor lever i länder där man pratar engelska 
• Använda hjälpmedel för att skriva och hämta information 

 
  

9 



 

Svenska som andraspråk 
Grundläggande nivå, Kurskod: SGRSVA7 

 
En kurs för dig som har ett annat modersmål än svenska och som 
behöver och vill lära dig grunderna i svenska språket.  
Du får träna på att: 

 
• Prata och förstå svenska 
• Läsa och skriva svenska 
• Hjälpmedel för att skriva och hämta information 

 

Geografi 
Grundläggande nivå, Kurskod: SGREO7 

 
En kurs för dig som vill lära dig mer om: 

 
• Vad en karta är och hur den kan användas 
• Namn och läge för platser som är viktiga 

för dig 
• Världskartan och jordgloben 
• Årstider, väder och klimat 
• Hur människor lever i olika miljöer i världen  
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Hem- och konsumentkunskap 
Grundläggande nivå, Kurskod: SGRHEM7 

 
En kurs för dig som vill lära dig mer om: 
 

• Att planera och tillaga måltider utifrån recept 
• Vilka redskap och metoder som används vid matlagning och 

städning 
• Hur kost och motion påverkar hälsan 
• Att planera privatekonomin  
• Vad det innebär att handla via internet, låna pengar, handla på 

kredit och teckna abonnemang. 
• Hur reklam och media påverkar oss 
• Hur det vi handlar påverkar miljön 
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Kurser på 
gymnasial nivå  

 
Kurser på gymnasial nivå som motsvarar den 
utbildning som ges inom gymnasiesärskolan. 

 
Ges utifrån behov - kontakta oss för mer 

information! 
 
 

Här kan du läsa mer om kurser på gymnasial nivå: 
 

www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/sarskild-utbi
ldning-for-vuxna 
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Lärlingsutbildning 
20 veckor - 2 år, kontinuerlig intagning 

  
Lärlingsutbildningen är en yrkesinriktad utbildning där Du är ute på 

en arbetsplats fyra dagar i veckan och är i skolan en dag. 
Lärlingsutbildningen syftar till att ge Dig kunskaper inom ett yrke 

och arbetslivserfarenhet. 
 

 
 
  

Kontakta Ola Westmar eller Lisa Cederholm på LärVux  
för mer information 

 
0346-88 52 17 

 
ola.westmar@falkenberg.se 

070-257 54 38 
 

lisa.cederholm@falkenberg.se 
072-141 34 90 
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För mer information kontakta: 
LärVux:  

Tel 0346- 88 52 17 

Ola Westmar, mobil: 070-257 54 38 

Helena Unger, mobil: 072-1460612 

Lisa Cederholm, mobil: 072-1413490 

Besöksadress: 
Folkets Hus, Falkenberg (en trappa upp) 
 
Studie- och yrkesvägledare:  
Kristina Johansson 
Tel: 88 51 87  
Mobil: 070-5976471 

 
Rektor:  
Vladimir Tolevski 
Tel: 88 67 38,  
Mobil: 070-698 64 63 

 
Administratör  
Maria Claesson  
Tel: 88 60 05 
 
Besöksadress: 
KOMPETENSCENTRUM FALKENBERG  
Igeldammsvägen 1, 31135 Falkenberg 

 

www.kompetenscentrum.falkenberg.se 
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Intresseanmälan till kurser på LärVux 2017/2018 
  
  
Namn_______________________________Personnummer________________ 
  
Gatuadress_________________________________________________________ 
  
Postnummer och ort_________________________________________________ 
  
Telefon bostad___________________Arbete_____________________________ 
  
E-post:_______________________________ 
  
För mer information hänvisar jag till:_____________________Tel:___________ 
  
Tidigare studier_____________________________________________________ 
  
 
Kryssa i vilken/vilka kurser Du är intresserad av på baksidan av 
detta papper och skicka in eller lämna till oss, så kommer du att bli 
kontaktad av oss för ett vägledningssamtal. 
  
Lämnas till LärVux eller skickas senast 12 maj -17 till: 
  
LärVux 
Lisa Cederholm, Ola Westmar, Helena Unger 
Igeldammsvägen 1 
311 35 Falkenberg 
  
Har du frågor? Ring eller mejla oss gärna! 
  
LärVux: 0346-88 52 17 
  
lisa.cederholm@falkenberg.se  072-141 34 90 
ola.westmar@falkenberg.se  070-257 54 38 
helena.unger@falkenberg.se  072-146 06 12 
  
 
www.kompetenscentrum.falkenberg.se 
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Sätt kryss för den/de kurser Du vill gå: 
  
  
 
Delkurser 
  
Hälsa; Inriktning 
motion och rörelse  ____ 
  
  
Träningsskola 
  
Natur och miljö ____ 
  
Språk och 
Kommunikation ____ 
  
Individ och samhälle ____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Grundläggande/ 
gymnasiala kurser 
  
Matematik  ____ 
  
Svenska  ____ 
  
Svenska som andraspråk ____ 
  
Engelska  ____ 
  
Samhällskunskap  ____ 
  
Historia  ____ 
  
Geografi  ____ 
  
Religionskunskap  ____ 
  
Hem- och 
konsumentkunskap          ____ 
  
Teknik  ____ 
  
Kemi  ____ 
  
Fysik  ____ 
  
Biologi   ____ 

  
  
LÄRLINGSUTBILDNING  ___________ 
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