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Välkommen till Lärvux
Känner du att du vill utvecklas och hitta nya vägar i livet?
Du kanske funderar på att läsa en yrkesutbildnng eler vill lära dig
mer inom ett visst ämne?
Inom Studium Lärvux kan du läsa flera olika kurser. Du kan även
repetera det du tidigare läst. Det finns också yrkesutbildningar
som förbereder dig för yrkeslivet.
Oavsett om du läser en kurs eller en yrkesutbliding studerar du
i lugn takt i en liten grupp. Du får en individuell studieplan och
planerar undervisningen tillsammans med dina lärare.
Allt utifrån dina förutsättningar, intressen och behov.
Välkommen till oss på Studium Lärvux.
Vi hjälper dig att nå dina mål!

Om Studium Lärvux
På Lärvux får du utbildning med hög kvalitet utifrån dina
förutsättningar. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare
och lärare gör du en studieplanering som utgår från dina behov
och tidigare kunskaper.
För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i
svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få språkstöd av en
modersmålslärare.
På Lärvux studerar du i små grupper och i lugn takt. Du får
betyg eller intyg när du är klar med kursen. Utbildnignen kostar
ingenting.

Utbildningen vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och:
•
•

har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell
funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
tidigare har gått i grund- eller gymnasiesärskola.

Studium Lärvux erbjuder:
•
•
•
•

fristående utbildningar på träningsnivå
fristående utbildningar på grundläggande nivå motsvarande
grundsärskola
fristående utbildningar på gymnasial nivå motsvarande
gymnasiesärskolans nationella program
yrkesinriktade utbildningar.
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Ansökan
Du ansöker till Lärvux genom att besöka Studievägledningen på:
Rosenlundsplatsen 2.
Bäst hjälp får du om du går dit en onsdag klockan 10-12.
Du kan också själv fylla i en speciell ansökningsblankett som du
hittar på Vuxenutbildningens hemsida: goteborg.se/larvux
Där hittar du också övriga öppettider och telefonnummer.
Intag till Lärvux sker fyra gånger per år.
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Kurser
Inom Lärvux finns fristående kurser på tre olika nivåer.
Kurserna läser du oftast en förmiddag eller eftermiddag i veckan.
Du kan även ansöka om att få läsa fler än en kurs per termin.
Det finns också möjlighet att studera med stöd av Bliss för dig som
behöver det.

Kurser på träningsnivå
•
•
•
•
•
•

Språk och kommunikation
Läsa och skriva
Individ och samhälle
Mat, måltid och hälsa
Trafikkunskap
Natur och miljö

•

Tid och pengar

Grundkurser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologi
Kropp och hälsa
Djur och natur
Datorkunskap för nybörjare
Engelska
Tala engelska
Fysik
Geografi
Hem- & konsumentkunskap
Historia
Kemi
Laga din egen matlåda
Mat, måltid & hälsa
Matematik
Tid och pengar
Religion
Samhällskunskap

•
•
•
•
•
•
•

Att leva i Sverige
Trafikkunskap
Svenska
Läs och skriv
Svenska som andraspråk
Läs och skriv
Teknik

Gymnasiekurser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bild
Dans
Data och digital kompetens
Engelska
Geografi
Hemkunskap
Hälsa
Matematik
Medieproduktion
Människan
Naturkunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Sällskapsdjur
Trafikantkunskap

SFI
•

Svenska som andraspråk
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Yrkesutbildningar
Inom Studium Lärvux finns ett antal yrkesutbildningar.
Utbildningen är på hel- eller deltid under två år och varvar teori
och praktik. Under praktiken får du möjlighet att arbeta med det
du läst om i skolan.
Du varvar studier i skolan 2 dagar i veckan med praktik (APL) 2-3
dagar i veckan. Målet är att du ska öka dina möjligheter att hitta
ett arbete eller en sysselsättning som intresserar dig och passar
dig som person. De kurser som ingår i utbildningen finns inom
gymnasiesärskolans nationella program.
Innan du blir antagen till en yrkesinriktad utbildning får du gå
en introduktionskurs under 10 v ”Vägen mot jobb” för att se om
utbildningen passar dig och om du valt rätt inriktning. Efter det
gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare en
individuell studieplan som beskriver vad du ska studera och hur
du ska nå ditt mål.
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Inriktningar:

Kompetensutveckling:

•
•
•
•
•
•

Om du har ett arbete och
vill utvecklas kan du söka till
kompetensutveckling.
Tillsammans med dig och din
arbetsgivare eller handledare
pratar vi om vad du behöver
lära dig. Det kan vara sådant
som gör att du kan få andra
arbetsuppgifter eller som
gör att du trivs bättre på din
arbetsplats.

Barn
Handel, lager och service
Hotell
Lokalvård
Restaurang och storkök
Äldrevård

Barn
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta
med barn. Du får lära dig hur man arbetar i förskolan och hur
barn lär sig nya saker. I utbildningen ingår att lära sig lekar och
aktiviteter för barn, sagor och sagoläsning. Du får också lära dig
om vardagsrutiner i förskolan.

Utbildningens innehåll
På utbildningen lär du dig bland annat om:
•
•
•
•
•
•

lekar för förskolebarn
vuxnas betydelse för barns lärande
sagor och sagoläsning
förskolebarns lärande i olika situationer
teater, sång och dans i förskolan
språk och kommunikation.

Praktik/APL
Din praktik kan du få göra på en förskola.
Dina arbetsuppgfiter kan till exempel vara:
•
•
•
•
•
•
•

att hjälpa till vid måltider
att vara med barnen vid inne- och utelek
att klä på de små barnen när de ska gå ut
att läsa sagor
att leka och spela spel med barnen
att städa, diska och göra iordning
att vara med och hålla ordning i kök och på avdelningen.
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Handel, lager och service
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta i
en butik, på ett lager eller med kundservice. Du får lära dig
att packa upp varor i butik och varuhantering på ett lager.
I utbildningen lär du dig om arbetsmiljö, lokalhantering och att
hjälpa kunder.

Utbildningens innehåll
På utbildningen lär du dig bland annat om...
•
•
•
•

service och bemötande av kunder
olika arbetsuppgifter som kan finnas i
en butik eller på ett lager
kunskap om oika branscher inom handel
lagar och relger som styr arbetslivet inom
handel och lager.

Praktik/APL
Din praktik kan du få göra på ett lager eller i en butik.
Dina arbetsuppgfiter kan till exempel vara:
•
•
•
•
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att packa upp varor
att hjälpa kunder
att hjälpa till med praktisk marknadsföring
att hjälpa till med lagerarbete,
t.ex. lossning, lastning och plockning.

Hotell
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta
inom hotellbranschen. Det kan till exempel vara att städa och
bädda sängar, möblera konferensrum, arbeta med miljöhantering
eller att hjälpa gäster på hotellet.

Utbildningens innehåll
På utbildningen lär du dig bland annat om:
•
•
•
•

vilka olika former av logi som finns när det gäller hotell,
camping och vandrarhem
olika arbetsuppgifter inom hotell och konferensanläggningar
hur man bemöter gäster på konferens och hotellverksamheter
hur man sköter om hotell och konferensanläggningar.

Praktik/APL
Din praktik kan du få göra på ett hotell eller en konferensanläggning. Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
•
•
•
•
•

bädda sängar och städa rum
möblera och förbereda inför konferenser
visa och hjälpa gäster tillrätta
ta hand om hotellets miljöhantering
vattna blommor och göra fint i rummen.
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Lokalvård
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta
med städningen och service. Det kan till exempel vara att städa
och göra fint i lokaler, fylla på förbrukningsmaterial och hantera
städutrustning.

Utbildningens innehåll
På utbildningen lär du dig bland annat om:
•
•
•
•

lokalvårdens betydelse för hälsa och trivsel
lokalvårdens olika yrkesområden tex. städning och
fönsterputsning
skötsel och underhåll av städredskap
rengöringsmedel för olika ändamål.

Praktik/APL
Din praktik kan du få göra på en skola, hotell eller ett kontor.
Dina arbetsuppgfiter kan till exempel vara:
•
•
•
•
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att utföra olika sorters städning tex dammsugning och
våttorkning
ställa iordning möblerna i lokaler
sortera och göra iordning förbrukningsmaterial
ta hand om miljöhanteringen.

Restaurang och storkök
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta
inom restaurangbranschen. Det kan till exempel vara servering
på en restaurang, försäljning på ett kafé eller matlagning och
diskning i ett storkök.

Utbildningens innehåll
På utbildningen lär du dig bland annat om:
•
•
•
•

hur du känner igen olika sorters livsmedel
hur du kan lagar mat på olika sätt
hur du kan lagar nyttig mat
livsmedelshygien och råvaruhantering.

Praktik/APL
Din praktik kan du få göra på ett kafé eller i ett storkök.
Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
•
•
•
•
•

laga varma och kalla rätter
göra iordning sallad av olika slag
lägga upp mat på serveringsfat
ta hand om disk
städa kök och matsal.
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Äldrevård
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta
med äldre. Du får lära dig om hur man arbetar på ett
äldreboende. I utbildningen ingår att lära sig att hjälpa till vid
måltider, bädda sängar och städa, läsa tidningen och hjälpa till
med aktiviteter som till exempel att ta en promenad med den
äldre.

Utbildningens innehåll
På utbildningen lär du dig bland annat om:
•
•
•
•

olika former av vård och omsorg i samhället
äldre människors behov av kost, sömn och aktivitet
äldre människors behov av social gemenskap
service för äldre personer, t.ex. städning, inköp och tvätt.

Praktik/APL
Din praktik kan du få göra på ett äldreboende.
Dina arbetsuppgfiter kan till exempel vara:
•
•
•
•
•
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att läsa tidning för en äldre person
att följa med ut på promenad
att hjälpa till vid måltiden, både i köket och i matsalen
att hjälpa till vid städning, tvätt och inköp
att vara delaktig i vårdsituationer, som att t.ex. bädda
sängen, tvätta håret och hämta hjälpmedel.
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Kontakta Studium Lärvux
Oss hittar du på Styrmansgatan 21B i Majorna, Göteborg.
Hos oss finns betalparkeringar på gatorna runt omkring vår skola.
Tar du spårvagn så går du lättast av på Kaptensgatan.

Har du frågor, eller vill veta mer?
Besök vår hemsida, där hittar du kontaktuppgifter
och mer information.
www.studiumgbg.se/larvux
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www.studiumgbg.se
www.studiumgbg.se/larvux
Häng med oss på Facebook!

@studiumgbg
@studiumlarvux

