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Välkommen till Särskild utbildning för vuxna
Vem får studera på särskild utbildning för vuxna?
Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är 20 år eller äldre, har
inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och har behov
av extrastöd.
Skolformen finns på grundläggande och gymnasial nivå.
På den grundläggande nivån motsvarar utbildningen den som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan.
På Gymnasial nivå motsvarar utbildningen den som ges i gymnasiesärskolans nationella program.
Vad är målet med utbildningen?
Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar, den som fått minst utbildning
ska prioriteras.
När du börjar hos oss får du träffa en studie- och yrkesvägledare och ni tittar tillsammans på dina
kunskaper och erfarenheter från tidigare utbildning och sysselsättning.
I din studieplan läser du de kurser du har behov och förutsättningar för. Undervisningen sker i
små grupper eller individuellt och kan förekomma i samarbete med andra skolor t. ex. i Karlstad.

Efter varje avslutad kurs får du som läser på en nivå som motsvarar grund- eller gymnasiesärskolan
betyg, du kan få ett intyg också om du vill. På träningsskolenivå får du ett intyg.
Kostar det något?
Utbildningen kostar ingenting, studiestöd kan sökas via specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng per vecka.
När startar kurserna?
Kurserna startar under förutsättning att det är tillräckligt antal sökande och antagningen kan ske i
samarbete med andra skolor ex. i Karlstad. Antagning sker kontinuerligt vid fyra tillfällen under läsåret.
Hur ansöker jag?
Du ansöker genom att fylla i en intresseanmälan för studier, du kan också få hjälp på Vägledningscentrum.

Intresseanmälan Särskild utbildning för vuxna
Sätt kryss i rutan framför den nivå av kurser du är intresserad av

□Grundläggande nivå motsvarande grundsärskola eller motsvarande träningsskola
□Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella program
Namn……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personnummer………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adress …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Telefon/mobil…………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-post ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Övrig information…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum
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………………………………………………………………………………………………………

