
Välkommen till  
Lärvux Alvesta! 
- Komvux som särskild utbildning

Att studera som vuxen är både roligt och stimulerande.  
Lärvux Alvesta ger dig nya möjligheter att utvecklas och  
att få nya kunskaper. 

Komvux som särskild utbildning erbjuder kurser för dig som är 
minst 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller  
förvärvad hjärnskada. Det kostar ingenting att läsa på Lärvux. 

Undervisningen sker i små grupper på individnivå och  
tillsammans med din lärare planeras undervisningen utifrån  
dina förutsättningar och önskemål.  
 
Kurserna startar måndag den 22 augusti 2022 och avslutas  
tisdag den 13 juni 2023. 
 
Sista ansökningsdagen är fredag den 20 maj.   
Ansökningarna skickas till Marie Roos, Dagcenter. Det går  
också bra att ta med dem till skolan och lämna dem till Sandra. 
 
Vid frågor om kurserna kontakta  
Ansvarig lärare, Sandra Grengby,  
Telefonnummer 0472 – 151 82 eller  
E-post: Sandra.grengby@alvesta.se
 
Adress: Allbo Lärcenter Hjärtenholmsvägen 6, Alvesta



Välkommen att söka till Lärvux!
Läsåret 22 /23
På Lärvux kan du läsa på nivåer motsvarande Träningsskolenivå, grundsärskola samt  
gymnasial särskola.

Kurserna till höstterminen 2022 hittar du på nästa sida. Efter den informationen hittar du 
ansökningsblanketten.

• På ansökningsblanketten fyller du i den / de kurser du vill läsa.

• Ansökningen skickas till Marie, Roos, Dagcenter. Adressen finns på 
 ansökningsblanketten. Du kan också ta med din ansökan till skolan.

• På grund av begränsad platstillgång behovsprövar vi våra utbildningsplatser. 
 Det innebär att vi gör en individuell bedömning av varje ansökan. 

• Du ska ha förutsättningar att klara kursen och ha en positiv utveckling inom ämnet. 

• All undervisning sker på Hjärtenholmsvägen 6, på Allbo Lärcenter. 

Entrén till Allbo Lärcenter på Hjärtenholmsvägen 6  i Alvesta



Kurser höstterminen 2022
- Tre nivåer

1. Träningsskolenivå
Natur och miljö
Människokroppen och våra sinnen
Mönster i naturens samt växter och djur
Geometriska figurer

2. Grundsärskolenivå
Biologi                                                                                 
Djur och växter                                                             
Hur livet har utvecklats på jorden    
Hållbar utveckling                             
Matematik
Lär dig mer om pengars värde, klocka,
mått och vikt.   
Olika räknesätt och hjälpmedel i varda-
gen.

Engelska
Förstå och träna på att prata engelska.
Hur man lever i engelskspråkiga länder

Geografi
Landskap, städer, länder och vatten.
Ska du ut och resa? Lär dig mer om ditt 
resmål.

Historia
Andra världskriget, orsaker och följder.
Förtryck, folkdrivning och folkmord. 

Svenska
Tala, lyssna, läsa och skriva.
Uttrycka tankar, känslor och idéer. 

Svenska som andraspråk
Lär dig nya svenska ord.
Tala, läsa, förstå och skriva enkel svens-
ka.

Hem – och konsumentkunskap
Lär dig laga mat, med hjälp av recept
Samband mellan mat och hälsa

3. Gymnasiesärskolenivå 

Naturkunskap (fortsättningskurs)                                          
Kärlek och sexualitet.                                     
Relationer och sexuell hälsa.                          

Matematik
Matematiska problem i vardagen.
Huvudräkning och olika räknesätt. 

Engelska
Läsa, skriva och samtala på engelska.

Samhällskunskap
Närsamhällets kommunikationer, tjänster  
och samhällsservice.
Hur arbetsmarknaden fungerar                        
  
Svenska
Muntliga diskussioner och framföranden.
Skriva och läsa texter.

Svenska som andraspråk
Utveckla det svenska språket.
Skriva och förstå svårare texter.
   
Hälsa och må bra (fördjupad kurs, 2)
Folkhälsopolitiska mål  
Faktorer som påverkar hälsa och livskva-
lité
Olika rörelser och fysiska aktiviteter

Musik 
Sånger och dans genom tiderna
Musicera efter noter och på gehör                         
      



                                                                                
Namn Personnummer

Gatuadress Postnummer

Mobil E-post

Arbetsplats Telefon arbete

Kontaktperson Kontaktperson boende

                                                                

Ansökningsblankett för Lärvux Alvesta hösten 2022

 Senaste skolår

Utbildningar jag tidigare har gått

Grundsärskola Gymnasiesärskola
Särskild utbildning
för vuxna

Träningsskola Annan utbildning



Viktig information

• Sista ansökningsdagen är den 20 maj                                                                      
• Söker du fler kurser har du större chans att komma 

med. 

• Om du inte tidigare läst hos oss, ber vi dig att skicka 
med kopia av tidigare skolgång.                        

Skicka din ansökan till:
Marie Roos
Svampvägen 2
 342 33 Alvesta

SÅHÄR GÖR DU! 

Använd siffrorna 1,2,3 och 4 
för att markera de kurser du 
vill gå. 
 

Sätt siffran 1 i rutan efter den 
kurs du helst vill läsa.
 
Sätt siffran 2 i rutan efter den 
kursen du vill läsa i andra 
hand.
 
Sätt siffran 3 i rutan efter den 
kurs du vill läsa i tredje hand.
 
Sätt siffran 4 i rutan efter den 
kurs du vill läsa i fjärde hand. 

 
 
För mer information: 
Telefon: 0472 – 15182
Epost:  
sandra.grengby@alvesta.se
 
Webbsida: www.alvesta.se

Natur & Miljö Träning

Biologi Grund

Matematik Grund

Engelska Grund

Geografi Grund

Historia Grund

Svenska Grund

hem- och konsumentkunskap Grund

Svenska som andraspråk Grund

Naturkunskap Gymnasial

Matematik Gymnasial

Engelska Gymnasial

Samhällskunskap Gymnasial

Hälsa och må bra Gymnasial

Musik Gymnasial

Svenska Gymnasial

Svenska som andraspråk Gymnasial

Sök flera kurser. Då har du större chans att komma med!

Jag vill läsa  
en kurs.

Jag vill läsa  
två kurser.

Jag vill läsa  
tre kurser.

Annat önskemål

Övriga upplysningar




