
ANSÖK REDAN NU
Lärvux finns för dig som har behov av att:

• 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

LÄRVUX
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Lärvux i Höganäs erbjuder kurser på  
träningsskolenivå, grundläggande 
nivå samt gymnasial nivå. Lärvux 
följer samma läroplan som den  
kommunala vuxenutbildningen.  

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ



INDIVIDUELL PLANERING 
Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år 
och har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning eller förvärvad hjärnskada. På Lärvux 
studerar du utifrån dina behov, tidigare 
kunskaper och erfarenheter, och tillsam-
mans med din lärare planerar du din stu-
dietid hos oss. Det går att kombinera stu-
dier på Lärvux med Svenska för invandrare 
– Sfi. Du får betyg eller intyg efter avslutad 
kurs.

MÅNGA KURSER ATT VÄLJA BLAND
Träningsskolenivå: Här kan du läsa kur-
serna Språk och kommunikation, Individ 
och samhälle samt Natur och miljö.

Grundläggande nivå: Här kan du läsa 
kurserna engelska, fysik, geografi, historia, 
kemi, matematik, religionskunskap, sam-
hällskunskap, svenska, svenska som andra-
språk samt hem- och konsumentkunskap.

Gymnasial nivå: Här finns ett stort utbud 
av kurser motsvarande gymnasiesärskolan, 
även rena yrkesutbildningar (se mer på vår 
hemsida).  I Höganäs kan vi bland annat 
erbjuda kurser inom restaurang och service. 
Det finns ytterligare möjligheter till kurser 
och yrkesutbildningar om du är beredd att 
resa några mil.

Lärlingsutbildning: För dig som har för-
utsättningar finns även möjlighet att gå en 
yrkesinriktad utbildning som lärling. Då 
lär du dig det mesta av kursernas innehåll 
på en arbetsplats. Någon dag i veckan är du 
också i skolan.

Vi gör en  
individuell planering  

tillsammans  
med dig!



Undervisningen bedrivs i lättillgängliga lokaler intill Kullagymna-
siet. Den genomförs i mindre grupper men sker även individuellt vid 
särskilda behov. Vanligtvis går man i skolan två till tre gånger i veckan. 
Som all annan vuxenutbildning bedriver vi studierna över hela året 
med ett längre uppehåll på sommaren och ett kortare vid jul/nyår.

Undervisningen är avgiftsfri. Om du har arbete och får avdrag på lö-
nen kan du få studiebidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Välkommen för ett studiebesök om du tycker Lärvux är något 
för dig!

ENSKILT ELLER I GRUPP



KONTAKTUPPGIFTER
Speciallärare Monica Midnäs
TELEFON: 042-33 72 68
Studie- och yrkesvägledare Pia Petersson
TELEFON: 042-33 78 27
Mer information hittar du på vår hemsida 
WWW.HOGANAS.SE/KUNSKAPSFORUM  
(klicka på utbildningar i menyn)

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN
Ansökningsblankett finns på vår hemsida.  
Den skickar du till:
Kunskapsforum
Långarödsvägen 30
263 34 Höganäs
TELEFON: 042-33 78 26


