
■ GRUV – GRUNDLÄGGANDE VUXEN-
UTBILDNING Kursutbud 1-3 terminer långa

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar de kurser som läses 
i den nioåriga grundskolan. Kurserna är till för dig som inte har 
en komplett grundskoleutbildning. 
När du klarat av godkänt på GRUV-kurserna så har du behörig-
het att läsa vidare på gymnasialnivå. 

Sökbara kurser är:
svenska, svenska som andraspråk, engelska,
matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia,
geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap

Om du är intresserad av kombinera andra kurser, kontakta vår 
studie- och yrkesvägledare Monica Nordahl.

Hur länge du studerar beror på förkunskaper, motivation, ar-
betsinsats och målsättning med dina studier. Du kan studera 
på heltid eller kombinera arbete med studier. Det går också bra 
att läsa vissa ämnen på grundläggande nivå och samtidigt läsa 
andra ämnen på gymnasienivå.
             
Allbo Lärcenter ställer krav på att du som student kan fullfölja 
dina studier genom att skriva ett kontrakt med alla studerande. 

www.allbolarcenter.nu

För fyra år sedan satt han 
fängslad i Tjetjeniens huvudstad 
Grozny. Det sas att han lagat 
fiendes bil på bilverkstaden där 
han jobbade. Efter några hemska 
veckor med tortyr lyckades han 
fly till Sverige. Idag lever Abu 
Said, 34 år, i Alvesta och lär sig 
svenska på grundskolan
för vuxna. 
 – Jag är lycklig för mitt nya 
land och skolan ger mig en bättre 
framtid, säger Abu.
 För Abu Said fanns det inga 
alternativ. Hade han stannat i 
sitt hemland Tjetjenien så hade 
han inte överlevt. Det är han 
helt övertygad om. Efter att ha 
blivit anklagad för att ha hjälpt 
fienden blev Abu Said fängslad 
och svårt torterad. 
 –  Min pappa köpte ut mig och 
efter det var jag tvungen att fly. 
Fast jag aldrig sett de där 
männen vars bil jag reparerade, 
berättar Abu.
 Nu är det fyra år sedan Abu 
kom till Alvesta och påbörjade 
sitt nya liv. Han har lärt sig språ-
ket bra tack vare två år på SFI – 
svenska för invandrare.
– Jag drömmer om att bli kirurg 
men är nog för gammal för det, 
säger Abu och ler lite generat.
Skolan är enormt viktig för mig. 
Både vad det gäller språket men 
även vad det gäller att lära mig 
allt om det svenska samhället, 
säger Abu.



Om Allbo Lärcenter

Allbo Lärcenter är ett 
utbildningscentrum för unga och 
vuxna, här hittar du
följande utbildningar:

GRUV - grundläggande vuxenutbild-
ning

GYVUX - gymnasial vuxenutbildning

LÄRVUX 

Yrkesvux - buss, lastbil, op

SFI

Introduktionsprogram

Lärling/Särskild lärling

■ KONTAKTUPPGIFTER
Monica Nordahl Studierådgivning
0472-153 35
monica.nordahl@alvesta.se

■ BESÖKSADRESS
Hjärtenholmsvägen 6
342 30 Alvesta

■ ANMÄLAN
Se www.allbolarcenter.nu

www.allbolarcenter.nu

 Gilla oss på Facebook! www.facebook.com/allbolarcenter.nu

Media förmedlar ofta en bild 
av ovänskap och fientlighet i 
världen.
 – I mitt klassrum samlas 
människor från stora delar av 
världen varje dag och vi är 
vänner och lär av varandra.

 Tua Lundin, 27, Växjö, lärare på 
grundläggande vuxenutbildning 
i svenska som andraspråk, vill ta 
tillvara den kulturella rikedomen 
som finns i hennes klassrum.
 För Tua Lundin är jobbet som 
lärare på Allbo hennes första 
jobb som nyutexaminerad 
lärare. Det visade sig bli det allra 
bästa tänkbara för henne då hon 
brinner för att få förmedla allas 
mänskliga rättigheter samt det 
svenska språket.
 – I vårt klassrum är de 
mänskliga rättigheterna A och 
O. Eleverna kommer ifrån hela 
världen och vi behöver börja 
med att lära oss att arbeta till-
sammans. När vi gjort det kan vi 
lära oss språket, förklarar Tua.
 Inne i klassrummet finns en 
enorm entusiasm. Tua själv har 
aldrig förr träffat människor som 
går in för allt till hundra procent 
som de här eleverna gör.
 – Eleverna ger väldigt mycket 
av sig själva och det gör att alla 
är med och det är då vi får fina 
resultat. 
Tua tror att utbildningen är av 
stor betydelse för elevernas fort-
satta framtid i Sverige.


