KURSKATALOG

Särskild
utbildning
för vuxna

Särskild utbildning för vuxna
Är för dig som:
•
•
•

har fyllt 20 år,
har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada,
har lust att studera igen.

På särskild utbildning för vuxna:
•
•
•

är det gratis att studera,
är du en del av en liten grupp,
studerar du i din egen takt, en eller två gånger i veckan.

Alla har rätt att få utbildning och kunskap!
Vill du veta mer?
Kontakta Håbo vuxenutbildning så berättar vi mer.
Telefon: 0171-529 98
E-post: syv.vux@edu.habo.se
Läs mer på www.håbo.se/vuxenutbildning

Telefon: 0171-529 98
E-post: syv.vux@edu.habo.se
Webb: www.håbo.se

Kurser och kurspaket
Du kan välja mellan de här kurserna:

Du kan välja mellan de här kurspaketen:

Kurser på grundläggande nivå

Hotell och konferens Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ingår.

• Svenska och svenska som andraspråk
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.
(Ansökningskod: Svenska: SGRSVE7 eller Svenska som andraspråk: SGRSVA7)

• Matematik
För dig som vill lära dig mer om pengar och hur du använder dem.
(Ansökningskod: SGRMAT7)
• Samhällskunskap
För dig som vill lära dig mer om hur samhället fungerar.
(Ansökningskod: SGRSAM7)

Kurser på gymnasienivå

• Svenska 1, Svenska 2, Svenska som andra språk 1, Svenska som andra språk 2
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.
(Ansökningskoder: Svenska 1 - SVBSVE51, Svenska 2 - SVBSVE52 eller Svenska som
andraspråk - SVOSVE51 och Svenska som andraspråk 2 - SVOSVE52)
• Matematik 1, Matematik 2
För dig som vill bli bättre på att använda matematik.
(Ansökningskoder: Matematik 1: MAMMAT51, Matematik 2: MAMMAT52)
• Samhällskunskap
För dig som vill lära dig mer om hur samhället fungerar.
(Ansökningskod: SALSAM51)
• Service och bemötande 1
För dig som vill lära dig mer om hur man arbetar i serviceyrken
(Ansökningskod: SECSER51)
• Information och kommunikation
För dig som vill lära dig mer om information och kommunikation.
(Ansökningskod: INMINF51)

•
•
•
•
•
•
•

Orienteringskurs – grundläggande digital kompetens
Service och bemötande 1
Information och kommunikation
Hotell
Våningsservice
Konferens och evenemang 1
Konferens och evenemang 2

Lager och logistik Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ingår.

•
•
•
•
•
•
•

Orienteringskurs – grundläggande digital kompetens
Samhällskunskap – arbetslivets villkor
Service och bemötande 1
Information och kommunikation
Lager och terminal 1
Lager och terminal 2
Plocklager

Fastighetsskötsel och lokalvård Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ingår.

•
•
•
•
•
•

Orienteringskurs – grundläggande digital kompetens
Samhällskunskap – arbetslivets villkor
Service och bemötande 1
Lokalvård 1
Lokalvård 2
Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel och utemiljö Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ingår.

•
•
•
•
•
•

Orienteringskurs – grundläggande digital kompetens
Samhällskunskap – arbetslivets villkor
Service och bemötande 1
Skötsel av utemiljö 1
Skötsel av utemiljö 2
Fastighetsskötsel

• Engelska 1, Engelska 2
För dig som vill lära dig mer engelska.
(Ansökningskod: Engelska 1 - ENSENG51, Engelska 2 - ENSENG52)
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