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LÄRVUX

Särskild utbildning för vuxna

Läsåret 2018/2019
Studier på Lärvux (tidigare Särvux) ger dig nya kunskaper och
möjligheter för att bättre klara ditt arbete, boende och fritid.
Är du 20 år eller fyller 20 under kalenderåret samt har en
intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada
– då är Lärvux ditt självklara val!
Undervisningen sker i små grupper och tillsammans med din lärare planeras undervisningen utifrån dina förutsättningar och
önskemål. Du kan studera från träningsskolenivå till gymnasiesärskolenivå.
För att underlätta dina studier får du god tillgång till olika
hjälpmedel t.ex. dator, talsyntes (talande dator), video, DVD och
läsplatta. Studietiden är individuell. Det betyder, att dina
studier får ta den tid du behöver för att du ska kunna nå dina
mål.

larcenter.nu

Fler skall nå längre!

ww

w.a
llbo

larcenter.nu

Kurser och ämnen på Träningsskolenivå
Språk och kommunikation
Kurskod: SGRSPR7
För dig som behöver träna på att:
• Uttrycka egna tankar och känslor
• Förstå information från andra
• Använda olika metoder och hjälpmedel för att
kommunicera
Individ och samhälle
Kurskod: SGRIND7
För dig som behöver träna på att:

• Förstå vad som händer i din omgivning
• Förstå tid och tidsbegrepp
• Orientera dig i din närmiljö
Natur och Miljö
Kurskod: SGRNAT7
För dig som vill lära dig mer om:
• Människan och naturen
• Händelser och upplevelser i tid och rum
• Att sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
• Sambandet mellan orsak och verkan

Andra önskemål utifrån Skolverkets kursplaner

Har du önskemål om andra kurser, kontakta vår studie och yrkesvägledare vid Allbo Lärcenter

Kurser och ämnen på Grundsärnivå
Biologi
Kurskod: SGRBIO7
För dig som vill lära dig mera om:
• Hur livet har utvecklats på jorden
• Människokroppen
• Människans fortplantning
• Olika växter och djur
• Hur droger och gifter påverkar vår hälsa

Matematik
Kurskod: SGRMAT7
För dig som vill bli på bättre på att:
• Använda matematik i vardagen t.ex. när du handlar
• Använda olika räknesätt och hjälpmedel
• Lösa matematiska vardagsproblem
• Lära om pengar, klocka, almanacka, måttband
och våg

Samhällskunskap
Kurskod: SGRSAM7
För dig som vill lära dig mera om:
• Hur det svenska samhället fungerar
• Mänskliga rättigheter och skyldigheter
• Hur människor lever i andra länder
• Demokrati och politik
• Hur reklam och tidningar påverkar oss

Svenska
Kurskod: SGRSVE7
För dig som vill bli bättre på att:
• Uttrycka tankar, känslor och idéer
• Läsa texter och förstå innehållet
• Tala och lyssna
• Skriva texter
• Använda olika informationskällor

Hem- och konsumentkunskap
Kurskod: SGRHEM7
För dig som vill lära dig mera om:
• Hur du lagar god och enkel mat
• Hur maten påverkar din hälsa
• Hur du tar hand om dina pengar
• Hur du sköter ditt hem
• Hur reklam och tidningar påverkar oss

Svenska som andraspråk
Kurskod: SGRSVA7
För dig som vill bli bättre på att:
• Tala och förstå enkel svenska
• Lära dig läsa och skriva enkel svenska
• Lära dig nya ord

Engelska
Kurskod: SGRENG7
För dig som vill bli bättre på att:
• Förstå och träna på att tala engelska
• Arbeta med olika texter
• Hur man lever i engelskspråkiga länder

Geografi
Kurskod: SGRGEO7
För dig som vill lära dig mera om:
• Landskap, städer och sjöar i Sverige
• Din hembygd
• Väder och vind
• Olika länder
• Funderar du t.ex. på att göra en semesterresa
har du möjlighet att lära dig mera om ditt resmål,
natur och sevärdheter
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Kurser och ämnen på Grundsärnivå, forts
Teknik

Kurskod: SGRTEK7
För dig som vill lära dig:

• att genomföra undersökningar i Kemi
• att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

• om tekniska lösningar i vardagen
• strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar
• om tekniska system i hem och samhälle

Religionskunskap

Kurskod: SGRREL7
För dig som vill reflektera över:

Fysik
Kurskod: SGRFYS7

• kristendomen, andra regigioner och livsåskådningar
• hur religioner har påverkat olika skeenden i samhället
• livsfågor och moraliska dilemman

För dig som vill lära dig:
• om frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
• att genomföra undersökningar i Fysik
• att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Historia
Kurskod: SGRHIS7
För dig som vill lära dig mera om:
• Hur människor levde förr i tiden

Kemi

Kurskod: SGRKEM7
För dig som vill lära dig:

• Viktiga historiska händelser i Sverige, Norden och övriga världen
• Hur historien påverkar vår nutid

• om kemiska samband och frågor som rör energi, miljö och hälsa

Kurser och ämnen på Gymnasiesärnivå
Svenska

Kurskod: SVBSVE51
För dig som vill bli ännu bättre på att:
• Delta i samtal och diskussioner
• Använda ordböcker, uppslagsböcker och datorer som             
hjälpmedel
• Utveckla förmågan att uttrycka tankar och känslor
• Göra muntliga framföranden och redovisa arbeten

Matematik

Kurskod: MAMMAT51
För dig som vill bli ännu bättre på att:
• Lösa matematiska problem i vardagen
•  Träna mera på olika räknesätt
•  Använda olika hjälpmedel
•  Använda överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder

Bild och form

Kurskod: BIBBIL 51
För dig som vill lära dig:
•  Måla, teckna, arbeta med lera, trycktekniker, m.m.
•  Uttrycka egna tankar, känslor och idéer i bildform
•  Samtala och tolka bilder av skilda slag från olika tider
och kulturer

Samhällskunskap 1

Kurskod: SALSAM51
För dig som vill lära dig mer om:
•  Politiska partier i Sverige
•  Om val till kommun, landsting, riksdag och EU
•  Begreppet demokrati och dina möjligheter att påverka politiska

beslut
•  Mänskliga rättigheter
•  Privatekonomi: dina inkomster, utgifter, tillgångar och skulder

Historia

Kurskod: HITHISS51
För dig som vill lära dig mer om:
•  Hur samhället och individens villkor har förändrats över tid
•  olika samband i tid och rum
•  olika tiders levnadsvillkor och människors roller i samband med
olika samhällsförändringar

Hälsa

Kurskod: HASHALS1
För dig som vill lära dig mer om:
•  Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande
•  Hälsorelaterade levnadsvanor
•  Fysisk aktivitet
•  Ergonomi

”Skapa en tidning”

Kurskod: SALORI51C
För dig som vill veta mer om:
•Människors livsvillkor i samhället, demokrati och människors
rättigheter.
•Information som sprids i samhället genom media som ex. tidningar, internet, social medier (Facebook och liknande).
•Hur man tar reda på vad som är sant i media.
•Hur man använder dator, iPad, telefon i vardagen.
Målet är att skapa en tidning utifrån dina intressen och förutsättningar.
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KONTAKTUPPGIFTER
Sanna Engqvist Schmitz
sanna.engqvistschmitz@alvesta.se
0472-155 36

Daniel Söderberg, rektor
daniel.soderberg@alvesta.se
0472-154 70

Susanne Flokén bitr. rektor
susanne.floken@alvesta.se
0472-155 43

BESÖKSADRESS
Hjärteholmsvägen 6
342 30 Alvesta

Utbildningen

ÖPPET HUS

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små
grupper eller enskilt.
Undervisningen är vanligtvis begränsad till
några timmar per vecka och följer kursplanerna
för särskild utbildning för vuxna.
Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg.

Måndag den 24 maj mellan 17:30 och 19:00 är
du välkommen att besöka oss i vårt klassrum på
Allbo Lärcenter, Hjärtenholmsvägen 6 i Alvesta.
Information om nya riktlinjer och kurser ges kl.
18:00

Behörighetskrav
Är du 20 år eller fyller 20 under kalenderåret
samt har en intellektuell funktionsnedsättning
eller en förvärvad hjärnskada – är Lärvux ditt
självklara val!

Hemsida
www.allbolarcenter.nu

Andra nyttiga länkar
www.alvesta.se

Där finns vi till hands för att visa lokaler och
material samt för att diskutera om du har speciella önskemål om kurser eller upplägg av dina
studier.
Studie och yrkesvägledning
I samband med Öppet Hus trosdagen den 24
maj finns vår studie- och yrkesvägledare, Helena
Kastrup på plats för att handleda dig i ditt val av
kurser.

Sista ansökningsdag: 4 juni 2018
Läs mer och skriv ut anmälningsblankett på
www.allbolarcenter.nu

Följ oss på Facebook så kan du ha bättre koll på våra senaste nyheter/utbildningar!
www.facebook.com/allbolarcenter.nu

