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Vuxenutbildningen
Sunne

Vår vision är att erbjuda våra studerande ett stort kursutbud och en trivsam
studiemiljö. Vi erbjuder studiemöjligheter med valfrihet i både tid, rum och
nivå och sätter flexibiliteten i fokus. Vi erbjuder samtliga gymnasiekurser
på distans, men kommer att inrätta dagundervisning om vi får tillräckligt
många sökande – vi vill att alla i vår geografiskt vidsträckta kommun skall
ha möjlighet till studier!Välkommen till oss på vuxenutbildningen!

Skollagens
mål

Målet för den kommunala vuxenutbildningen ska
enligt Skollagen vara, att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.
De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i
syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin
personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Vad kan du
studera?

Grundläggande Vux
För dig som inte har svensk grundskolekompetens eller om du vill förbättra dina grundkunskaper innan du går vidare i dina studier.
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar årskurs 7-9 i grundskolan,
men innehållet och arbetssättet är anpassat för vuxna och du förväntas
ta eget ansvar för dina studier
Gymnasiekurser
För dig som vill uppnå grundläggande behörighet för högre studiereller önskar komplettera tidigare gymnasiebetyg inför vidare studier. Du
skapar ditt eget utbildningspaket utifrån ditt behov.
Svenska För Invandrare (SFI)
Riktar sig till dig som inte har svenska som hemspråk
och som saknar grundläggande kunskaper i
svenska.

Vem får
studera?

Vuxenutbildningen är öppen för alla fr o m andra kalenderhalvåret det
år du fyller 20 år eller när du har slutbetyg från gymnasieutbildning.
Att läsa på grundläggande nivå och SFI är en rättighet när du uppfyller
behörighetskraven

Rätten till
komvux

Från den 1 januari 2017 har du även rätt att läsa gymnasiekurser om du
uppfyller behörighetskraven och saknar grundläggande behörighet
för högre studier. Rättigheten gäller även om du saknar en särskild
behörighet för en utbildning pågrundläggande nivå på högskola, universitet eller yrkeshögskola. För yrkeshögskola begränsas kurserna
utifrån den lista som YH-myndigheten tagit fram.

Antagning

Om det finns fler sökande än platser till kurser och sammanhållna
utbildningar så sker urval bland de sökande. De som fått minst utbildning ska prioriteras.
Förkunskaper, studieplanering och särskilda skäl bedöms. Fyll därför i
ansökningsblanketten noggrant. När du antagits får du ett antagningsbesked och kallelse.

Kursstart

För kurser i egen regi har vi kursstart första mhelgfria måndag varje
månad under perioden augusti-maj. Kurser mot Hermods har kontinuerlig kursstart varje vecka.

Kostnader

Kurserna är kostnadsfria men däremot måste du köpa kurböcker och
övrigt material själv. Om du istället för att läsa kursen vill göra en prövning kostar den 500 kr

Studiestartstöd

Den 1 juli infördes ett nytt studiemedel, studiestartstödet. Det vänder
sig till dig som saknar gymnasieexamen/slutbetyg. Det vänder sig till
dig som är mellan 25-56 år är inskriven på arbetsförmedlingen och
har varit helt arbetslös de senaste 6 månaderna. Du får inte heller ha
sökt studiemedel de senaste tre åren. För mer information kontakta
Lärcenter.
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Kursutbud

Grundläggande
VUX

Vi erbjuder följande kurser på grundläggande nivå via Hermods:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Kemi
Matematik
Samhällskunskap
Svenska

Undervisningen sker på distans och förutsätter att du har tillgång
till dator. Om du inte har tillgång till egen dator finns datorplatser
tillgängliga på Lärcenter.
Vi erbjuder följande kurser i egen regi:
––

Svenska som andraspråk

Undervisningen i klassrum sker tre dagar i veckan i våra lokaler för
SFI på Brårudsvägen 2 (Kulturskolan). Övrig tid studerar du på egen
hand.
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Gymnasiala
kurser

Vi erbjuder följande kurser i egen regi:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Engelska 5
Engelska 6
Geografi
Matematik 1 a/b/c
Matematik 2 a/b/c
Matematik 3 b/c
Matematik 4
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 2
Samhällskunskap
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

Undervisningen sker på distans via vår lärplattform Its Learning. Du
har tillgång till handledning 1 timme per vecka. I matematik erbjuder
vi en räknestuga 2 timmar per vecka på sen em samr möjlighet till
lärarstöd som bokas via Skype.

Övriga gymnasiekurser erbjuder vi på distans via Hermods.

Undervisningen mot Hermods sker uteslutande på distans. Kursutbudet hittar du på hermods.se sök på sunne som ort så ser du vilka
kurser som finns tillgängliga eller kontakta Lärcenter.

Yrkesvux

Vi erbjuder följande yrkesvuxutbildningar:
––
––
––

Ekonomiassistent 800 p (40 veckor)
Undersköterska distans Hermods 1,5 år id heltidstudier
Barnskötare distans Hermods 1,5 vid heltidstudier

Ekonomiassistentutbildningen ges i egen regi med start augusti
varje år. Utbildningen läses på distans men med lektion 1 dag per
vecka. Vissa tillfällen har obligatorisk närvaro. ‘Mer infornation finns i
vår broschyr för utbildningen.
Utbildningarna via Hermods har start 4 gånger per år och kan läsas i
valfri studietakt. kontakta Lärcenter för mer infornmation.

SFI

5

Undervisningen på SFI sker i våra lokaler på Brårudsvägen 2 (Kulturskolan). Undervisningen är lärarledd och vi erbjuder 15 timmars
undervisningstid per vecka. Vi erbjuder även SFI två kvällar per
vecka för dig sominte har möjlighet att läsa på dagtid

Allmän information

Betyg

Frånvaro och
studieavbrott

Studiestöd
CSN

Du får ett betyg efter varje avslutad kurs och du begär själv när och
vilka betyg du vill ha utskrivna. Betyg från Komvux rapporetas till den
nationella betygsdatabasen som kommer sedan att synas på www.
antaningen.se när du gör en ansökan till universitet och högskolan.
Betygsskalan som ges är F-A. där E-A är godkända betyg och F är
icke godkänt resultat.
Om du inte har varit på handledningstider eller aktiv på its lerning eller
hemords på tre veckor så blir du kontaktad av skolan och därefter tas
beslut om eventuellt studieavbrott. Enligt skollagen anses du då har gjort
ett frivilligt avbrott av dina studier om du varit inaktiv mer än 20 dagar.
Om du läser via Hermods så lägger deras datasystem automatiskt in
ett avbrtt om det går mer än 20 dagar från ett inlämningsdatum. Det är
därför viktigt att u kontaktar Lärcenter i god tid om du behöver ändra din
studietid.
Om du läser med studiestöd via CSN eller annan myndighet som till
exempel försäkringskassan eller försärktingsbolag är det viktigt att du
är noga med inlämningsuppgifterna och avslutar kursen vid kursavslut.
För mer information om CSN har vi bifogat informationsmaterial längt
bak i häftet.

Försäkring

Under tiden som du studerar på Komvux är du försäkrad. Mer information får du från Lärcenter

När du studerar på
Lärcenter Sunne,
så är ditt ansvar att

––
––
––
––
––
––
––

Läromedel
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Skaffa kurslitteratur inför kursstart.
Avsätta tid för studier som motsvarar studietakten på kursen.
Ta ansvar för din egen inlärning och studieaktivitet samt att följa
kursplaneringen.
Komma förberedd till handledningsträffar och provtillfällen.
Förbereda dig och genomföra prov/obligatoriska moment på överenskommen tid.
Meddela eventuell frånvaro till Lär Center innan examinationstillfället.
Ta kontakt med läraren, Lär Center och CSN vid eventuellt avbrott
eller om du inte blir godkänd i kursen. Begär kursintyg på avklarade
kursmoment.

Nya läroböcker kan köpas via en bokhandel eller via internät hos bland
annat www.adlibris.com eller www.bokus.se. Begagnade böcker kan
du hitta via blocket eller bokbrösen och på Lär Center finns en anslagstavla om man vill sälja eller köpa begagnade böcker.

Dina studier

För att kunna läsa vid vuxenutbildningen måste du ha tillgång till dator.
På Lär Center finns det 4 datorlatser där du kan sitta och studera. På
lärcenter finns även studierum och WiFi för att du ska kunna sitta på
plats och studera
Lärcenter är öppet vardagar 07.00 - 17.00. För att få tillgång till Lärcnters
lokaler/resurser/datorer på kvällstid och helger behöver du införskaffa
ett passerkort. Passerkort ansöker du om på Lärcenter. Våra lokaler är
tillgängliga alla dagar mellan 07.00-22.00 när du har passerkort

Kursplaner

Kursinnehåll, kursmål och kursplaner hittar på på Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux

Prov

När du ska göra ett prov är det viktigt att du kommer på den avtalade
provtiden. Vid prov ska du ha med dig,
• Legitimation
• Penna (även extra penna eller stift)
• Suddgummi
• Miniräknare om det krävs, mobiltelefon få inte användas
• Linjal om det krävs (gäller främst prov i matematik)

Its Learning
Hermods

Vi använder läroplattformen Its leraning. Där kan du bland annat få
information om kurserna, skicka in inlämningsuppgifter och ha kontakt
med lärarna. Instruktioner om ITs lerining och hur du loggar in bifogas
längst bak i häftet. Inlogg till its lerning får du av personal på expeditionen
på Lärcenter.
Studerar du via Hermods är det viktigt att tänka på att du läser helt själv
via Hermods läroplattform Novo:
www.novo.hermods.se
Inloggningsuppgifter skickas till din mail efter antagning hos Lärcenter,
Sunne kommun. Skulle du vid kursstart inte fått dina inloggningsuppgifter, kontaktar du Hermods Support på; support@hermods.se eller
040 -631 67 70.
Om du blivit antagen till flera kurser så är det viktigt att du kontaktar Lär
Center i god tid så att vi kan anmäla dig till nästa kurs.
Du hittar litteraturlista på Nova när du fått inloggningsuppgifter. Varje
vecka skickar Hermods en sammanställning på hur studierna går till oss
på Lär Center. Är du sen med dina studier kommer du få ett påminnelsemail om att det är viktigt att hålla inlämningstiderna särskilt om du läser
med studiestöd ifrån CSN.
Webbläraren för kursen är en behörig lärare som rättar dina uppdrag
och som du kan mejla frågor till. I varje kurs genomförs en avslutande
muntlig examination. Det är viktigt att boka tid för nationella prov i god tid.
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Kontaktuppgifter personal
LärCenter Sunne

Åke Svensson
Utbildningsledare
ake.svensson@sunne.se
0565-17935

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare
caroline.dahlberg@sunne.se
0565-

Lärare Komvux

Lärare SFI

Ammi Sundberg
Lärare Samhällskunskap och Geografi
ammi.sundberg@sunne.se
0565-179 40

Karin Sandström
Administratör/lärare SFI
karin.sandstrom@sunne.se
0565 -161 34

Karin Nyström
Lärare Engelska
karin.b.nystrom@sunne.se
0565-179 40

Sanna Gising
Lärare SFI
susanna.gising@sunne.se
0565-161 34

Magdalena Hulu Mazurska
Lärare Naturkunskap
magdalena.hulu-mazurska@sunne.se
0565-163 92

Gunilla Frykestig
Lärare SFI
gunilla.frykestig@sunne.se
0565-161 34

Mitra Oroojeni
Lärare Matematik
mitra.oroojeni@sunne.se
0565-179 17

Ann Jansson
Lärare SFI
ann.jansson@sunne.se
0565-161 34

Anneli Spångberg
Lärare Svenska
annelie.c.spangberg@sunne.se
0565-179 40

Marie Klarström
Lärare SFI
marie.klarstrom@sunne.se
0565-161 24

Karin Sagerdal
Lärare Ekonomi
karin.sagerdal@sunne.se
0565-179 40

Britt-Mari Sagefors
Lärare SFI
britt-mari.sagefors@sunne.se
0565-161 24
Annica Englin
Lärare SFI
nnica.englin@sunne.se
0565-161 24

Handledningstider
Samhällskunskap/Geografi
Fredagar Lärcenter
Engelska
Torsdagar 13.15 – 14.15 Lärcenter
Svenska
Måndagar 14.00 - 15.00 Lärcenter
Matematik
Måndagar 15.30– 17.30 Lärcenter
Naturkunskap
Tisdagar 13.30–15.30 OBS!!! Handledningen är i A13
på SG/Broby.
Ekonomiassistensutbildningen
Undervisning orsdagar kl.0:00-12:00

Lycka till med dina studier!

Lärcenter
Svetsarevägen 3 Södra entrén
0565-179 35, www.sunne.se/larcenter

