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Vuxenutbildningen  
– din väg till jobb
Är du vuxen och saknar be- 
hörighet till din drömutbildning? 
Vill du skaffa dig ett jobb eller 
kanske byta karriär? 

 Vuxenutbildningen i Södertälje hjälper  
dig att nå dina mål genom studier.  
Utbildningarna anpassas efter dina 
för ut  sättningar och drömmar. Ett sätt 
att hitta just din väg in i sam hället och 
arbetslivet.

Du kan läsa många olika kurser och 
 utbild ningar, både på grundläggande 
och gymnasial nivå. Studierna planeras 
tillsammans med en   studie- och 
yrkesvägledare.

Behöver du först lära dig svenska? 
Med Sfi, Svenska för invandrare, blir du 
snabbt bättre på att både tala, läsa och 
skriva på svenska.

Välkommen till vuxenutbildningen!



Läs in grund -
skolan som vuxen
Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig 
som inte har betyg från grundskolan eller motsvarande 
och vill ta nästa steg i din personliga utveckling.
Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grund- 
skolans årskurs 7–9. Upplägget är anpassat till dig 
som är vuxen och som kan ta ett mer självständigt 
ansvar för dina studier.

Du väljer själv
Du läser på heltid, dag- eller kvälls-/distanstid – välj det som 
passar dig bäst. Du kan t.ex. läsa en enstaka kurs eller flera 
ämnen parallellt. Ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare 
för att sätta ihop en studieplan som passar just dig.

I undervisningen använder vi vår lärplattform, datorer 
och läsplattor.

Nå dina mål
Vi erbjuder kurser som förbereder dig för högre studier 
med start på grundläggande nivå och sedan – beroende 
på vad du själv vill – kan du gå vidare till en gymnasie- 
eller yrkesutbildning eller högskola/universitet.

”Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna 
sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. 

Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Kommunal vuxen- 
utbildning på grundläggande nivå bedrivs i form av kurser och för 

varje kurs finns det en kursplan.”

– Skolverket, 2019



CSN
Alla våra grundläggande kurser ger dig rätt 
till studiemedel från CSN.

Vad kostar det?
Att studera hos oss kostar ingenting. Böcker 
och annan litteratur måste du själv betala.

A-kassa
Om du har rätt till A-kassa måste du ha ett 
godkännande från A-kassan.

Hjälp
Vill du börja studera och vill få hjälp att pla-
nera din utbildning? En studie- och 

yrkesvägledare (SYV) kan hjälpa dig. Ta 
alltid med dig dina betyg och andra viktiga 
dokument när du träffar en studie- och 
yrkesvägledare.

Webbstuga
Om du behöver hjälp med att göra din 
ansökan, kom till vår skola så hjälper vi dig. 
Webbstuga i Komvux-huset, Västergatan 2, 
rum P108, varje onsdag kl. 14.00–15.00. 

Mer information
På vår webbplats hittar du mer information 
om våra kurser, ansökan och ekonomi med 
mera: www.sodertalje.se/vux

Praktisk information

Vad kan jag studera?

Svenska som andra språk – grundläggande:
• Delkurs 1–4

Engelska – grundläggande:
• Delkurs 1–4

   Vi har 5 sökbara studieperioder per år.
Du kan välja att studera på dagen eller på kvälls-/distanstid. Kurser som du kan söka på 
Vuxenutbildningen i Södertälje hittar du även i kurskatalogen och i webbansökan.

   Att söka din utbildning
Så här söker du till grundläggande kurser via Södertälje kommun i webbkatalogen, 
Vuxenutbildningen:

Surfa in på www.sodertalje.se/vux. Klicka på ansökan/webbansökan (Alvis). Skapa ett 
studerandekonto och sök kursen som du önskar och skicka in det. Om du behöver hjälp 
med din ansökan, kom till vår skola så hjälper vi dig!

Kom till Webbstuga i Komvux-huset, Västergatan 2, rum P108, varje onsdag kl. 14.00–15.00.

Mer information finns på vår hemsida: www.sodertalje.se/vux
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