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Se vad vi gör!
Här kan du se mer av vad vi gör i de
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Instagram.com/larvuxjonkoping

Välkommen till
Lärvux Jönköping
Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
är kommunens vuxenutbildning för
personer som:
•

Är 20 år eller äldre.

•

Har inlärningssvårigheter som beror på
intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux vänder sig till dig som:
•

Vill lära dig mer för att klara dig bättre på
fritiden, hemma och i samhället.

•

Vill utveckla dina kunskaper för att klara dig
bättre i arbetslivet.

Det finns kurser på tre nivåer:
•

Grundläggande motsvarande träningsskola.

•

Grundläggande motsvarande grundsärskola.

•

Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program.

Lärlingsutbildning
Lärlingsutbildning inom Lärvux är en grundläggande yrkesutbildning. Den ger dig möjlighet att
få ökad arbetslivserfarenhet och komma närmare arbetsmarknaden, samtidigt som du lär dig
mer om ett yrke av en kunnig handledare.
Utbildningen kan vara från två till fyra terminer.
Du studerar en dag i veckan på skolan och övriga
dagar är du på din praktikplats.

Att studera på Lärvux
På Lärvux får du en individanpassad utbildning
med hög kvalitet. Vi utgår från dina förutsättningar.
Tillsammans med vägledare och lärare gör du
en egen studieplanering. För dig som har annat
modersmål än svenska finns kurser i svenska
som andraspråk.
Undervisningen genomförs i små grupper och
studierna sker i egen takt i en laborativ skolmiljö
vilket till exempel innebär övningar och studiebesök i samhället.

Kurser på Lärvux Jönköping
Vi erbjuder ett utbud av Skolverkets kurser, till
exempel Språk och kommunikation, Svenska,
Engelska, Matematik och Digital kompetens.
På Skolverkets hemsida hittar du fler kurser. Vill
du läsa någon av dem går det bra att höra av dig
till oss. Kurserna hittar du på www.skolverket.se.
Skriv i sökrutan: Särskild utbildning för vuxna på
grundläggande nivå.
Yrkesinriktade kurser ordnas om efterfrågan
finns.

Våra utbildningslokaler
Lärvux Jönköping finns på Bäckadalsgymnasiet.
Vi har välutrustade och fräscha lokaler, vilka ger
dig som studerande de rätta förutsättningarna
för att lyckas och trivas.

Ansökan
På vår hemsida hittar du aktuella datum för ansökan. Där finns ansökningsblankett till våra kurser.
Du kan också ansöka till Lärvux genom att besöka oss på Bäckadalsgymnasiet. Hör av dig så
bokar vi en tid som passar!

