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Om komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning erbjuder kurser motsvarande grundsärskola samt gymnasiesärskola.
Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter som du kan använda och ha nytta av i ditt
dagliga liv.
Vem får delta i komvux som särskild utbildning?
Du har rätt att studera på komvux som särskild utbildning:
•
•
•
•

från och med hösten det år du fyller 20 år
om du bor i Sverige och klarar av utbildningen på komvux särskild utbildning
om du har en intellektuell funktionsvariation
om du saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning

Hur studerar du?

När du läser en kurs på komvux särskild utbildning gör vi en planeringen utifrån dina förutsättningar och
behov.
Du och din lärare planerar och utvärderar din individuella studieplan tillsammans.
Du är även välkommen att ta kontakt med vår studievägledare.
På komvux särskild utbildning studerar du i lugn takt och i små grupper 1-2 tillfällen i veckan. Vi använder
såväl digitala som andra läromedel och hjälpmedel. När du genomfört en kurs får du betyg/intyg.

Ekonomi

Utbildningen är gratis. Ibland får man betala för läromedel. Den som får löneavdrag kan få hjälp att söka
bidrag.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblankett finns på skolan och på fagersta.se/komvux

Du skickar din ansökan tillsammans med tidigare betyg/intyg till:
Komvux som särskild utbildning
Fridavägen 5
737 44 Fagersta

Vill du veta mer?

Besök fagersta.se/komvux
Telefon: 0223-447 44, 0223-447 47
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Orienteringskurser
Orienteringskurser kan du läsa oavsett
nivå.
Prova på att studera

Det här är en kurs för dig som är osäker om och vad
du vill studera. Kursen är på 20 veckor.

Digital kompetens

En kurs för dig som vill komma igång och använda
bland annat dator, Ipad och internet för:
• kommunikation
• informationssökning
• hjälpmedel

Förberedande trafikkunskap mot körkort
En kurs för dig som ska ta körkort och behöver
extra stöd i teoridelen.
Krav: körkortstillstånd och inskriven på körskola/
elevcentralen.

4

Grundläggande

Svenska, matematik och geografi
Grundläggande delkurser ger kunskaper
som du har stor nytta av i vardagen.
Svenska/läsa och skriva
En kurs för dig som vill:

• läsa/lyssna och skriva olika texter
• använda digitala verktyg när du läser och skriver

Matematik/problemlösning, tid och pengar
En kurs för dig som vill lära dig om:
• digital- och analog tid
• pengars värde och användning

Geografi
En kurs för dig som är intresserad av:
• jordgloben och kartor
• namn och läge på länder och platser
• fältstudier, vi undersöker natur och kulturlandskap i
vår närhet
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Grundläggande

Hem- och konsumentkunskap
Kurserna inom hem och konsumentkunskap lär dig hur mat och rörelse påverkar
kropp och hälsa, samt hur du kan bli
tryggare med dina inköp.
Hem- och konsumentkunskap/
mat, måltider och hälsa

En kurs för dig som vill lära dig mer om:
• hygien och rengöring i hemmet
• hur mat och rörelse påverkar kropp och hälsa
• matlagning och bakning

Hem- och konsumentkunskap/
konsumtion och ekonomi
En kurs för dig som vill:

• bli tryggare med dina inköp
• veta var du kan vända dig för att få hjälp
• med privat ekonomi
• planera och laga mat utifrån budget
Start i januari 2023.
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Grundläggande

Svenska som andra språk

Svenska som andra språk är för dig som har
ett annat modersmål än svenska och vill
lära dig och träna på att prata svenska med
mera.
Svenska som andraspråk/tala, lyssna
och samtala

Kursen är för dig som vill lära dig och träna på:
• att samtala på enkel svenska
• ord och uttryck i vardagslivet
• använda olika digitala hjälpmedel

Övriga grundläggande kurser

Inom komvux särskild utbildning kan du också studera:
• samhällskunskap
• religionskunskap
• historia
• fysik och kemi
• biologi
• engelska
• teknik
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Grundläggande

Träningsskola
Individ och samhälle/vardagsrutiner
och vardagsmiljö
En kurs för dig som vill öva på:
• enklare bakning och matlagning
• hygien och rengöring i hemmet
• återvinning
• konsumentkunskap

Språk och kommunikation/samspela,
tala och samtala
En kurs för dig som vill:

• utveckla kunskaper i att samspela med andra och
kommunicera i olika sammanhang
• lära dig använda olika kommunikations verktyg

Natur och miljö/människa, djur och natur
En kurs för dig som vill veta mer om:
• växter, djur och natur
• människokroppen
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Gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning
Särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå delar läroplan med hela vuxenutbildningen.
Utbildningsnivån motsvarar den utbildning som
ges på nationella program i gymnasiesärskolan
och har samma ämnesplaner som gymnasiesärskolan.

Service och bemötande 1, 100 p

En kurs för dig som vill utveckla:
• kunskap om service och servicesituationer
• förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett
serviceinriktat sätt
• förmåga att bemöta människor i olika
servicesituationer
Är du intresserad av att studera andra kurser på gymnasial nivå kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Lärlingsutbildning

Som lärling får du lära dig ett yrke på en arbetsplats
tillsammans med en handledare. Vissa delar av utbildningen läser du i skolan.
Är du intresserad av att studera på en lärlingsutbildning kontakta studie och yrkesvägledaren.
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Kontakta oss
Studievägledare
Jorunn Hollstedt Widén
Telefontid: måndag, onsdag-fredag 8.30-9.30
Telefon: 0223-443 76
E-post: syvvux@edu.fagersta.se

Rektor
Mattias Pålsson
Telefon: 0223-447 32
E-post: mattias.palsson@edu.fagersta.se

Lärare
Marina Koivunen
Telefon: 0223-447 47
E-post:
marina.koivunen@edu.fagersta.se

Anna Hoonk
Telefon: 0223-447 44
E-post:
anna.hoonk@edu.fagersta.se
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Fagersta kommun, Komvux som särskild utbildning | Fridavägen 5, 737 44 Fagersta
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