Välkommen till

Lärvux

Komvux som särskild utbildning
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LÄRVUX - EN DEL AV VUXENUTBILDNINGEN
Lärvux är en skolform för dig som fyllt 20 år och som
har en intellektuell funktionsnedsättningen eller en
förvärvad hjärnskada.
Här ges du en möjlighet att utveckla dina kunskaper
för att stärka din ställning i arbets- och samhällsliv och
främja din personliga utveckling.
Vill du veta mer om Lärvux och kurserna som erbjuds
kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren eller läsa
på Öckerö kommuns webbplats www.ockero.se/larvux

HUR GÅR DET TILL ATT STUDERA PÅ
LÄRVUX?
Undervisningen är flexibel och anpassas till dig och dina
behov. Vi tar hänsyn till studietakt, studieform och sätt
att lära för att stimulera och stödja dig i ditt lärande.
Undervisningen sker i små grupper i lugn takt och i en
trygg och anpassad miljö.
Du kan också kombinera kurser på olika nivåer efter
dina egna förutsättningar och förmågor.
Alla kurser på träningskolenivå och grundläggande
nivå följer en kursplan med syfte, innehåll och uppsatta
mål. Om en kurs är för lång kan vi ibland dela upp den
i delkurser. Du får betyg/intyg efter varje delkurs och
efter avslutad kurs.
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FÅR JAG STUDERA PÅ LÄRVUX?
För att få studera på Lärxux ska du:

 ha en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

 fyllt 20 år
 sakna kunskaper i kursen
 ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

ANSÖKA TILL LÄRVUX
Om du vill gå på Lärvux måste du skicka in en ansökan.
Du ansöker genom att fylla i och skicka in blanketten
”Ansökan till Komvux som särskild utbildning”.
Blanketten hittar du på Öckerö kommuns webbplats
www.ockero.se/larvux

ATT BÖRJA PÅ LÄRVUX
Du kommer att bli kallad till ett inskrivningssamtal tillsammans med lärare och annan personal.
Tillsammans gör vi en individuellt studieplanering utifrån dina önskemål, behov och tidigare kunskaper.
I studieplanen står det vilken eller vilka kurser du ska
studera och vilka mål du har.
Studieplanen kan vi behöva revidera vid behov.
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KONTAKT

ANTECKNINGAR

Studie- och yrkesvägledare
 Lina Häggman
 lina.haggman@ockero.se
 031-97 63 37

Lärare
 Peter Herkin
 peter.herkin@ockero.se
 031-97 64 61

Biträdande rektor
 Brita Malmcrona

Rektor
 Stefan Carmesund
 stefan.carmesund@ockero.se
 031-97 63 19
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