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En skolform för dig som
fyllt 20 år och som har
en utvecklingsstörning
eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux Botkyrka kommun
På Lärvux kan du läsa kurser på:
•
•

Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan
Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans
nationella program

Sökperioder
Det finns två olika starttillfällen för att börja en kurs, varje kurs
pågår 15-20 veckor. Lärlingsutbildningen är längre, cirka två
år.
• Sök senast 10 november för att börja i januari.
• Sök senast 25 maj för att börja i augusti.

Kurser
Svenska på grundläggande nivå
Delkurs: Läsa och skriva
En kurs för dig som vill bli bättre på att:
•

Läsa texter och samtala om innehåll.

•

Skriva olika typer av texter för hand och med dator.

•

Att stava och använda skiljetecken.

•

Använda digitala kommunikationsredskap.

Kurskod: SGRSVE71
Ett lektionspass i veckan 90 minuter
Matematik på grundläggande nivå
Delkurs: Vardagsmatematik
En kurs för dig som vill bli bättre på:
•

De fyra räknesätten

•

Förstå tid och olika tidsbegrepp.

•

Förstå pengars värde och hur pengar kan växlas.

•

Att lösa matematiska vardagliga problem med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare.

•

Läsa och förstå tabeller och diagram.

•

Grundläggande procenträkning.

Kurskod: SGRMAT71
Ett lektionspass i veckan 90 minuter

Engelska på grundläggande nivå
Delkurs: Tala och samtala
En kurs för dig som vill lära dig mer om:
•

Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.

•

Frågeord, frågor och svar.

•

Samtal om vardagliga ämnen.

•

Presentationer som är berättande, och informerande.

•

Dramatiseringar och rollspel med dialogen i centrum.

Kurskod: SGRENG71
Ett lektionspass i veckan 90 minuter
Trafikantkunskap på gymnasial nivå
En kurs för dig som vill lära dig mer om:
•

Olika trafikmiljöer och trafiksituationer.

•

Vanliga trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av
motorfordon.

•

Behörigheter som krävs för att framföra motorfordon.

•

Risker i trafiken i samband med användningen av alkohol
och andra droger.

•

Trafikens påverkan på miljön.

Kurskod: SALTRA5
Ett lektionspass i veckan 90 minuter

Digital kompetens på gymnasial nivå
En kurs för dig som vill lära dig mer om:
•

Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse
för individ och samhälle.

•

Olika tekniska plattformar, till exempel datorer, surfplattor
och mobiltelefoner.

•

Program för kommunikation, texthantering, bildbehandling
och layout.

•

Internetbaserade tjänster såsom bank, deklarations- och
molntjänster samt sociala medier.

•

Tekniska begrepp inom ämnet, till exempel e-legitimation,
profilbild, inloggningsuppgifter och malldokument.

•

Sökning, hantering och kritisk granskning av information
på internet.

•

Datasäkerhet.

•

Etik och sekretess i samband med digital kommunikation.

•

Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel
personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.

Kurskod: INMDIG5
Ett lektionspass i veckan 90 minuter

Samhällskunskap på grundläggande nivå
En kurs för dig som vill lära dig mer om:
•

Grundläggande mänskliga rättigheter – alla människors
lika värde.

•

Demokrati och politik.

•

Hur det svenska samhället fungerar.

•

Lagar och regler – konsekvenser av egna och andras
handlingar.

•

Dina rättigheter och skyldigheter i samhället.

•

Yrken och olika verksamheter i samhället.

•

Hur människor lever och arbetar i olika länder.

•

Hur reklam och tidningar påverkar oss.

•

Hur miljön påverkas av vårt sätt att leva.

Kurskod: SGRSAM7
Ett lektionspass i veckan 90 minuter

Lärlingsutbildning
Lärlingsutbildningen syftar till att höja anställningsbarheten
hos våra deltagare genom praktiskt lärande ute på arbetsplatser och teoretiskt lärande hos oss i skolan samt ges möjlighet
till en bra inkludering i samhället.
Våra lärlingsutbildningar har tre olika inriktningar:
•

Handel och service- arbete i butik

•

Omsorg och service- arbete i exempelvis förskola

•

Restaurang och bageri- arbete i kök eller bageri

Den teoretiska delen i skolan består av:
•

Samhällskunskap och arbetslivets villkor

•

Service och bemötande 1 och 2

•

Hälsa och administration

•

Orienteringskurser med inriktning mot valt yrke

För mer information kontakta:
Luljeta Spahijaj, utbildningssamordnare
Botkyrka Vuxenutbildning
Gröndalsvägen 20
147 85 Tumba
08-530 620 08
Ansökningsblankett finner du här:
http://utbildning.botkyrka.se/botkyrkavuxenutbildning/larvux
Skicka fullständigt ifylld blankett till:
Lärvux
Botkyrka Vuxenutbildning
Gröndalsvägen 20
147 85 Tumba

