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Vuxenutbildningen i Sunne
Vår målsättning 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!
Margaretha Kvarnström
rektor
Övergripande 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 är kommunal utbildning?
Kommunal vuxenutbildning anordnas av
kommunen. Den sker på grundskole- och
gymnasial nivå samt som SFI – svenska
för invandrare – och Särvux – utbildning
för vuxna med utvecklingsstörning.

Vad kan du studera?
Grundläggande vuxenutbildning (Gruv) –
motsvarar år 7-9 i grundskolan
Gymnasial vuxenutbildning – för dig som
vill uppnå slutbetyg från 3-årigt gymnasium eller önskar komplettera tidigare
gymnasiebetyg inför vidare studier. Du
skapar ditt eget utbildningspaket utifrån
ditt behov.
Särvux – vänder sig till vuxna med
utvecklingsstörning som gått obligatorisk
grundsärskola eller gymnasiesärskola.
SFI – svenska för invandrare – 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.
Hur kan du studera?
Du kan studera på hel- eller deltid eller på distans
eller en kombination av dag- och distansstudier.
Dagtidsstudier erbjuds om minst 12 personer
anmäler sig till en kurs. Alternativt kan man delta
i samläsning med ungdomsgymnasiet.
Du kan kombinera kurser på Komvux med
studier hos andra utbildningsanordnare, även
universitet/högskolor eller yrkeshögskolor.
Om du studerar heltid måste du räkna med
minst 40 timmars arbetsvecka, även om du
inte har så många timmar på schemat – det
brukar bli många timmars självstudier.
Prövning – om Du vill göra instudering
helt på egen hand kan Du göra en prövning
för att få betyg i en kurs. Se vidare under
kostnader.
Validering betyder bedömning och erkännande
av färdigheter och kompetens som uppnåtts
utanför det formella utbildningssystemet.
Kontakta studie- och yrkesvägledning för
information.
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Allmän Information
Hur går antagningen till?
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.

Hur får jag information?
Kontakta studie- och yrkesvägledare!
Margaretha Kvarnström
Telefon: 0565-161 18
Mobil: 073-070 32 50
E-post: margaretha.kvarnstrom@sunne.se
E-posta för tidsbokning.
Du får hjälp med att lägga upp Din personliga studieplanering.

Kursstart?
Kurser och sammanhållna utbildningar
startar om det finns tillräckligt många
sökande och under förutsättning att erforderliga beslut fattats. Våra kurser kan vara
fullbelagda, så ansök i god tid!
För våra distanskurser gäller kontinuerlig
antagning.

Lärcenter har öppet dagligen 08.00-14.00.
Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Kostnader?
Undervisningen är kostnadsfri.
Läromedel och övrigt undervisningsmaterial bekostar Du själv.
Prövning kostar 500 kr/kurs.
Planerar Du högskoleutbildning?
För att bli antagen till högskoleutbildning
krävs grundläggande och ibland även
särskild behörighet. Grundläggande behörighet är densamma för alla högskoleutbildningar, medan kraven för särskild
behörighet varierar. Kontrollera alltid vad
som gäller för den utbildning Du tänker
söka. Kontakta gärna studievägledare!

Britt-Marie Röhr Peterson
LärCenter, Sunne
Telefon: 0565-179 35
E-post: britt-marie.rohr-peterson@sunne.se

Kurstider vid Komvux Sunne
Läsåret 2013/2014
Höstterminen
26 augusti 2013 – 11 januari 2014
Vårterminen
12 januari 2014 – 31 maj 2014
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Viktigt om betyg
Betyg
Läraren i varje kurs informerar om betygskriterier. Du får betyg efter varje avslutad kurs
och Du begär själv när och vilka betyg Du vill
få utskrivna.
Betygsdokument
Det finns två typer av betygsdokument:
Samlat betygsdokument och Slutbetyg.
Samlat betygsdokument
Här uppräknas avslutade kurser med betyg.
Slutbetyg från gymnasial
vuxenutbildning
Slutbetyg får du när du avslutat kurser
motsvarande 2 350 gymnasiepoäng. I ett
slutbetyg från Komvux skall följande
kärnämnen om totalt 600 gyp ingå:
Svenska A + B eller Svenska som
andraspråk A + B, Engelska A,
Matematik A, Samhällskunskap A,
Religionskunskap A, Naturkunskap A.
Därutöver alltså 1 750 gyp i fritt valda
kurser – dock får inte Idrott A och Estetisk
verksamhet ingå i ett gymnasieexamen från
Komvux.

Nationella betygsdatabasen
Slutbetyg från Komvux rapporteras in
till den nationella betygsdatabasen.
SFI
Betyg utfärdas efter avslutad kurs.
Slutbetyg från grundläggande
vuxenutbildning – grundvux
Du har rätt till slutbetyg när du avslutat
kurserna svenska eller svenska som
andraspråk, engelska, matematik och
samhällskunskap med minst betyget
Godkänt.

Ny betygsskala
Från och med läsåret 2012/13 används den
nya betygsskala inom Komvux som infördes
för Grundskolan och Gymnasiet föregående
Läsår. Betygsskalan har sex betygssteg.
Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D,
E och F där A-E står för godkända E och F
där A-E står för godkända resultat och F står
för ej godkänt resultat.

Betygsbeställning
Om du vill ha ett Samlat betygsdokument
eller Slutbetyg måste du göra en betygsbeställning på Komvux expedition minst
en vecka i förväg.
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Viktigt om studieekonomi

Studiestöd
Du som studerar inom vuxenutbildningen
Kan söka statligt studiestöd genom Centrala
Studiestödsnämnden – CSN, dock tidigast
Andra halvåret det år du fyller 20 år.

Studiestödspoäng (SSP) utgör grunden för
beräkning av studiestödet. Varje kurs ger
ett visst antal SSP och motsvaras exakt av
gymnasiepoäng. För att räknas som heltidsstuderande krävs 400 poäng på höstterminen
och 400 poäng under vårterminen.
Studiemedel utgörs av en bidragsdel och
lånedel. Det finns två nivåer på bidraget – en
högre och en generell.
Studiemedel beviljas t o m 54 års ålder.

Studieresultat
Icke godkända betyg vid Komvux kan ha
betydelse när du ansöker om studiemedel
för fortsatta studier.
Minst 75% av studiestödspoängen måste
ha godkänt resultat.
Ansökan om studiemedel
Elektronisk ansökan
Ansökan om studiemedel görs direkt på
hemsidan.
Kontakt med CSN
Hemsida www.csn.se.
Telefon 0771-276 000

Ansökan om studiemedel kan göras när som
helst under året. Studiemedel beviljas
retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den
vecka ansökan inkommit till CSN.
Tilläggsbidrag för barn infördes 060101 och
söks samtidigt som Studiemedlet.
CSN-kort
får alla som beviljas studiestöd från CSN.
Kortet ger dig rabatt på resor i olika
trafikföretag.
Kortet skickas ut i samband med första
utbetalningen. Läs mer på www.csn-kortet.se
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Svenska för invandrare - SFI
Sunne kommun erbjuder samtliga invandrare bosatta i kommunen undervisning i svenska
språket.
Kursplanen i svenska för invandrare (sfi) är utarbetad för tre olika studievägar för att bättre
möta olika behov och förutsättningar. Varje studieväg innehåller två kurser. Studieväg 1 är
tänkt för invandrare som är analfabeter eller kortutbildade. Studieväg 2 och 3 har en snabbare
studietakt och mer avancerade mål. Efter genomförd Sfi-undervisning får du behörighet att
läsa SAS, Svenska Som Andraspråk, på grundläggande vuxenutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning
Vad är grundläggande vuxenutbildning?
Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna "sådana kunskaper och färdigheter som de
behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra
fortsatta studier." (Skollagen, 11 kap 2 §)
Vem får delta i grundläggande vuxenutbildning?
Rätt till grundläggande vuxenutbildning har var och en som: Är vuxen (rätten börjar gälla
från och med 1 juli det år man fyller 20 år). Saknar de kunskaper som barn och ungdomar får
i grundskolan. Är folkbokförd i en kommun. Man kan studera i en annan kommun om man
vill det. (Skollagen, 11 kap, 8 och 10 §§) Alla som studerar i grundläggande vuxenutbildning
ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. (Skollagen, 11 kap 4 §)
Kurserna motsvarar hela grundskolan t.o.m. årskurs 9. Här kan du läsa som har kortare
utbildning än 9 år eller har behov av att repetera något eller några ämnen för fortsatta studier
eller yrkesutbildning.

Särvux
Särvux är en frivillig skolform för personer som har diagnosen utvecklingsstörning, autism
eller autismliknande tillstånd, eller de som fått ett betydande och bestående
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av skada eller kroppslig sjukdom. I Särvux
börjar man tidigast andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 år.
Särvux utgår ifrån den studerandes tidigare utbildning och erfarenhet. Utifrån varje
studerandes förutsättningar har Särvux som mål att fördjupa och utveckla vars och ens
kunskaper som grund för deltagande i samhällsliv och yrkesliv.
Carola Rylander, Sunne kommun, 0565-155 58
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Gymnasial vuxenutbildning
Ämne

Kurs

Poäng

Distans

Biologi 1

100

X

Engelska

Engelska 5

100

X

Engelska

Engelska 6

100

X

Fysik

Fysik 1a

150

X

Fysik

Fysik 2

100

X

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1

100

X

Företagsekonomi

Företagsekonomi 2

100

X

Företagsekonomi

Marknadsföring

100

X

Företagsekonomi

Redovisning 2

100

X

Geografi

Geografi

100

X

Historia

Historia 1b

100

X

Historia

Historia 2a

100

X

Juridik

Affärsjuridik

100

X

Juridik

Privatjuridik

100

X

Kemi

Kemi 1

100

X

Kemi

Kemi 2

100

X

Matematik

Matematik 1b

100

X

Matematik

Matematik 1c

100

X

Matematik

Matematik 2b

100

X

Matematik

Matematik 2c

100

X

Matematik

Matematik 3c

100

X

Naturkunskap

Naturkunskap 1b

100

X

Naturkunskap

Naturkunskap 2

100

X

Psykologi 1

50

X

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

X

Religionskunskap

Religionskunskap

50

X

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b

100

X

Samhällskunskap

Samhällskunskap 2

100

X

Svenska

Svenska 1

100

X

Svenska

Svenska 2

100

X

Svenska som andra språk

Svenska 1

100

X

Svenska som andra språk

Svenska 2

100

X

Biologi

Psykologi
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Distansstudier
Vad är distansstudier?
Om du studerar på distans kan du läsa när du vill,
var du vill och som du vill, helt i egen takt. Fritt –
men krävande och förutsätter god studievana då det är begränsad lärarhjälp. Läs detaljerad
information i broschyren ”Välkommen till distansstudier vid Vuxenutbildning i Sunne”.
Studiestart
Du tar kontakt med anvisad lärare inom två veckor
efter inskrivning vid vuxenutbildningen, annars
tappar du din studieplats. Det är inte alltid säkert att
vi kan erbjuda omedelbar kursstart beroende på
begränsade lärarresurser.
Närträffar
Kurserna läggs upp så att den studerande och
läraren träffas några gånger under kursen i s k
närträffar.
Kommunikation
Distansstudier förutsätter regelbunden och kontinuerlig kontakt mellan studerande och lärare.
Kommunikationen kan ske via telefon, fax,
eller E-post. Tillgång till E-post är ett krav
då vi använder utbildningsplattformen It’s learning.
Saknar du egen internetuppkopplad dator kan du
vända dig till Sunne Bibliotek eller LärCenter
Sunne – som är utrustade med bredsbandsdatorer
för studier. Kontakta respektive enhet för mer
information.

Poäng
En distanskurs ger lika många poäng som en
dagkurs och räknas vid studiestödsberäkningen –
därför är det mycket viktigt att du håller planerad
studietakt.
Examination
Skrivning, prov, uppsatser, muntliga förhör
är de sedvanliga examinationsformerna.
Nationella prov kan förekomma.

Ansökningstid
För de allra flesta kurserna tillämpas kontinuerlig
antagning, vilket innebär att du kan ansöka när som
helst under läsåret.
Ibland kan vissa kurser vara fulltecknade så det gäller att

Vara ute i god tid.
Jag hittar inte den utbildning jag
önskar i Sunne och vill läsa på annan ort!
Du som är folkbokförd i Sunne och vill söka till kommunal
vuxenutbildning på annan ort ska skicka din ansökan
Till Sunne Kommun, 36. Lärcenter, 686 80 Sunne för beslut.
Använd den ansökningsblankett som gäller i den kommun
dit du söker. Skicka gärna med en beskrivning på den
utbildning du söker till.
När du lämnat in en ansökan till kommunal vuxenutbildning
i annan kommun tas ställning till utbildningens kostnad, s k
interkommunal ersättning, och om det erbjuds likvärdig
utbildning i Sunne.
Sunne kommun har en fastställd budget för ansökningar till
andra kommuner. Om budgeten inte räcker för att bevilja alla
som sökt till andra kommuner sker ett urval enligt
förordningen om kommunal vuxenutbildning det vill säga:
”8 § Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till sådan utbildning, skall ett urval
ske. Vid detta urval skall företräde, i den ordning som anges
nedan, ges till den som har kort tidigare utbildning och som
1.
Önskar fullfölja studier som den sökande har
påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
2.
Behöver utbildningen för att komplettera ett
reducerat program eller för annan
behörighetskomplettering
3.
Behöver utbildningen för pågående
yrkesverksamhet eller
4.
Behöver utbildningen för planerat eller kommande
yrkesval”
Ansökningarna skickas vidare till den kommun dit ansökan
gäller med besked om Sunne kommun betalar
interkommunal ersättning eller ej.
Om du är beviljad interkommunal ersättning deltar du i
mottagande skolas antagning.
Kontakta studievägledare för information!
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Välkommen till studier vid
Vuxenutbildningen

www.larcenter.sunne.se

