
Vuxenutbildningen Södertälje
www.sodertalje.se/vux

Grundläggande 
vuxenutbildning

Gr GySfi



EULALI ARDANIAN, biträdande rektor 
Vuxenutbildningen Södertälje

©
 Pontus Orre 

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  
karriärvägledare.

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- 
skolan. Upplägget är anpassat till dig som är vuxen och 
som kan ta ett mer självständigt ansvar för dina studier.

Blandad studieform
Studieformen kan variera från skola till skola men är ofta 
anpassad till vuxnas livssituation. Generellt är studieformen 
blandad och består både av undervisning på skolan och 
digital undervisning, då du har lektion med lärare på dator.

Utbildningen består av fyra delkurser och beroende på dina 
förkunskaper i ämnet kan du börja på olika nivåer. Är du 
osäker på din nivå kan du göra ett nivåtest. Svenska som 
andraspråk / Svenska är viktigt för dig som vill studera vidare, 
då ett godkänt betyg i delkurs fyra ger dig behörighet att söka 
fristående kurser eller yrkesutbildningar på gymnasial nivå.

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 gymnasiestudier 
som i sin tur kan ge dig behörighet att läsa på högskola eller 
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.

Hjälp
Vill du börja studera och vill få hjälp att pla-
nera din utbildning? En studie- och karriär-
vägledare kan hjälpa dig. Ta alltid med dig 
dina betyg och andra viktiga dokument när 
du träffar en studie- och karriärvägledare.

Kontakt
Våra telefon- och Drop in-tider hittar du på 
vår hemsida. Du kan också mejla dina frågor 
till oss. 
E-post: vuxenutbildningen@sodertalje.se 
Telefon: 08-523 013 49 
Adress: Västergatan 2, Södertälje

Mer information
På vår hemsida 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

Matematik – grundläggande:
• Delkurs 1–4

Engelska – grundläggande:
• Delkurs 1–4

   Svenska, engelska eller matematik
På grundläggande nivå kan du läsa svenska, engelska och matematik. Utbildningen består av 
fyra delkurser på olika nivåer. Är du osäker vilken nivå du ska börja på kan du göra ett nivåtest.

Om du behöver hjälp att planera dina studier kan du kontakta våra vägledare. Information om 
nivåtest och kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledare hittar du på vår hemsida. 

   Att söka din utbildning
•  Grundläggande svenska som andra språk läser du på Vuxenutbildningen i Södertälje på  

Västergatan 2. Du ansöker via vår ansökningsportal/webbansökan på hemsidan. 

•  Grundläggande engelska läser du på Botkyrka vuxenutbildning i Tumba centrum.  
Du ansöker via vuxenutbildningen i Botkyrka på deras hemsida.

•  Grundläggande matematik kan du söka hos valfri kommun i Stockholms län.  
Du gör ansökan hos den kommun du har valt att studera hos och lämnar in en ansökan  
till vuxenutbildningen i Södertälje för godkännande. 

Om du inte har betyg eller vet vilken nivå du ska börja på kan du göra ett nivåtest. 

Behöver du hjälp med din ansökan kan du få hjälp av våra handläggare eller vägledare.  
Du når dem via mejl, telefon eller på Drop in. Du hittar information om nivåtest, kontaktupp-
gifter och öppettider på vår hemsida: www.sodertalje.se/vux
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