Kurser på Lärvux
hösten 2017
• Biologi och Kemi
och Naturkunskap

• Geografi

• Svenska

• Matematik

Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål.
Vi finns i Komvux lokaler på Korsängsgatan 12 i Enköping.

Biologi och Kemi och Naturkunskap
För dig som är intresserad av natur och miljö, om hur människokroppen
fungerar, friskvård och samlevnadsfrågor.
För dig som är intresserad av att laborera och experimentera.
För dig som vill studera och undersöka olika samband i naturen genom
utflykter i naturen.
__________________________________________________________
Lite om innehållet:
•

Djur och natur.

•

Kretslopp och miljö.

•

Människokroppen.

•

Vad jag kan göra för att må bra. Mat, motion, sömn, kamrater.

•

Kärlek och relationer, sexualitet, jämställdhet.

Det är lektioner 2 timmar under en förmiddag eller eftermiddag varje vecka,
under en termin.

Du kan läsa kursen på grundläggande nivå eller på gymnasial nivå.
•

Grundläggande nivå: Biologi och Kemi

Delkurs, 75 poäng. Kurskod: SGRBIOU och SGRKEMU
•

Gymnasial nivå: Naturkunskap 1

Kurs, 50 poäng. Kurskod: NANNAT51
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Geografi
För dig som vill läsa om jordens klimat och natur, hur människor lever i olika
delar av världen och var olika platser ligger.
__________________________________________________________________

Lite om innehållet:
•

Vi lär oss förstå världskartan.

•

Var kan jag hitta olika platser i världen?

•

Hur lever och bor man i olika delar av världen?

•

Vi pratar om hur vi påverkas av olika klimat.

•

Vilken plats i världen vill du veta mer om?

Det är lektioner 2 timmar under en förmiddag eller eftermiddag varje vecka,
under en termin.

Du kan läsa kursen på grundläggande nivå eller på gymnasial nivå.
•

Grundläggande nivå: Geografi

Delkurs, 50 poäng. Kurskod: SGRGEOU
•

Gymnasial nivå: Geografi 1

Delkurs, 50 poäng. Kurskod: GEGGEOU1
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Vad är Lärvux?
Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och kan erbjuda studier motsvarande
träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
Du kan ansöka till Lärvux om du:
•
•
•

vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet
vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet
har ett mål för dina studier.

Att studera inom Lärvux
Vi erbjuder dig utbildning med hög kvalitet och som utgår från dina förutsättningar. Tillsammans med
studievägledare och lärare gör du en egen studieplanering utifrån dina behov och tidigare kunskaper.
Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg.
Utbildningen kostar ingenting.
Din ekonomi när du studerar
Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att du kontaktar din handläggare och
planerar din ekonomi innan du börjar studera.
Om du inte har bidrag eller ersättning, kan du i vissa fall söka ersättning från Specialpedagogiska
skolmyndigheten, www.spsm.se.
Du kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, om du tar ledigt från arbetet för att studera.
Du ansöker om detta själv. Information finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida,
www.spsm.se. Du kan också ringa 010-474 50 00.

Hur ansöker man till Lärvux?
Du hittar ansökningsblankett och kurskatalog på www.komvux.enkoping.se. Du kan också hämta
ansökan och kurskatalog på Lärvux eller i receptionen på Komvux.
Om du i ditt dagliga liv har hjälp/assistans, behöver du ta med det stödet i samband med dina
studietillfällen. Detta är viktigt för dig då Lärvux inte har möjlighet att ge den tjänsten.

Välkommen att kontakta oss om du vill börja studera!
Ann Frederiksen, specialpedagog på Lärvux, telefon 0171-62 55 87, ann.frederiksen@enkoping.se
Dan Viberg, specialpedagog på Lärvux, dan.viberg@enkoping.se
Ulrika Thilén, studie- och yrkesvägledare, ulrika.thilen@enkoping.se

Läs mer om Lärvux på vår webbsida: www.komvux.enkoping.se
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