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

LärVux finns för dig som vill;
- 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 11 maj.

Det är vi som jobbar på LärVux:

Lisa Cederholm
lisa.cederholm@falkenberg.se
0721-41 34 90

Ola Westmar
ola.westmar@falkenberg.se
0702-57 54 38

Kristina Glamheden
kristina.glamheden@falkenberg.se
0721-46 06 12

Helena Unger
helena.unger@falkenberg.se
0346-88 52 17
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Träningsskolenivå, två perioder

Språk och kommunikation
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 



Grundläggande nivå, två perioder

Din ekonomi
Delkurs Matematik/HKK 

En kurs för dig som behöver lära dig mer om:

• Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Vi övar i olika situationer.

• Handla över internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Vi tittar på

      möjligheter och risker.

• Inkomster och utgifter. Vi gör en budget.

• Konsumenters rättigheter och skyldigheter. Vi undersöker vad som står i lagen om till exempel 

öppet köp och reklamation.

• Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.



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 

Hem- och konsumentkunskap

Grundläggande nivå, två perioder



Hälsa - rörelse
Delkurs inom Hälsa

En kurs för dig som vill röra på dig. Vad passar dig bäst? Vi provar olika motionsformer. 

Gymnasial nivå, två perioder



Gymnasial nivå, två perioder

Samhällskunskap – människan i samhället
Delkurs 2, Samhällskunskap

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

● Hur det är och har varit att leva i Sverige
● Flykt till och från Sverige och hur det påverkar oss
● Hur olika lagar och regler fungerar, till exempel LSS-lagen. 
● Rättigheter och skyldigheter i samhället.
● Vad kan jag göra på fritiden?
● Olika yrken

 



Gymnasial nivå, pågår v9 - v38

LärVux Valskola
Den 9 September 2018 är det val i Sverige. Då bestäms det vilka politiker som 
ska styra Sverige de närmaste fyra åren. 
 
Vill du vara med och påverka men osäker på hur det går till? 
Vill du veta hur man röstar, vilka partier man kan rösta på eller varför vi har val 
i Sverige?
 
Då är LärVux valskola något för dig!
 

Vi träffas på LärVux måndagar kl 9-11. Det går bra att 
börja kursen när som.



Gymnasial nivå

Lärlingsutbildning

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 



Ansökan
SISTA ANSÖKNINGSDATUM 11/5

https://goo.gl/forms/Tl8ESNnOORJtW0es1
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