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Innehåll

Upplandskommuner i samverkan
- MED FOKUS PÅ YRKESUTBILDNINGAR!

Enköping, Norrtälje, Tierp, Knivsta, Uppsala, Håbo, Sigtuna, Älvkarleby, Heby, Östhammar och Upplands-Bro, 
tillsammans utgör vi en attraktiv och känd kunskapsregion som erbjuder stimulerande och utmanande 
miljöer för kompetensutveckling och som leder till lust att lära mer under hela livet.

I den här katalogen får du en bild av yrkesutbildningar som erbjuds i regionen. Yrkesutbildad arbetskraft 
behövs för regionens möjligheter att utveckla företagandet och att attrahera nya företag. Och detta skapar 
tillväxt!

Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan kommunerna, som syftar till att erbjuda en mångfald av 
utbildningar. Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, skapande, utveckling och lärande. 
Målsättningen är att så långt det är möjligt tillgodose dina behov av och önskemål om studier.

Denna katalog visar inte bara på de yrkesutbildningar som erbjuds. Den innehåller också allmän information 
om studier och kontaktuppgifter för de olika kommunernas vuxenutbildning.

Så, vi hoppas att katalogen stimulerar till fortsatta studier. Och kontakta oss gärna med dina tankar och 
funderingar kring utbildning och yrkesval.

Upplandskommuner i samverkan

Viktig information om att söka till annan kommun

Om du ska söka vuxenutbildning utanför din hemkommun ska du använda den kommunens 
ansökningsblankett/ansökningswebb – gäller ej yrkeshögskoleutbildningar där du vänder dig 
direkt till utbildningsanordnaren för ansökningsinformation. 

Ansökan lämnas alltid till din hemkommun för beslut om interkommunal ersättning. Därefter är 
det anordnande kommun som beslutar vilka som antas till utbildningarna.

sid 2

 sid 7

   sid 8-11

sid 12-17

sid 18-19

sid 20-22

Upplandskommuner i samverkan 

Utbildningar inom vård, omsorg och pedagogik 

Restaurangutbildningar

Ekonomi, information och försäljning 

Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m) 

Allmän information 

Kommunpresentation

Utbildningslänkar sid 23

2

sid 3-6



Utbildningar inom vård, omsorg och pedagogik

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Vård- och omsorgsutbildning Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  

Kurspoäng:  
Behörighet:  

26 mars
9 februari 
69 veckor
Utbildningen ger dig formell undersköterskekompetens för att arbeta exempelvis inom äldrevården, 
psykiatrin, på behandlingshem och gruppbostad. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande 
och även praktiska moment som genomförs på skolan. 
Äldreomsorg kan du även välja att studera som lärling och då genomför du större delen av 
utbildningen på en arbetsplats (70%).
1500 poäng
Se text i botten på sida*

Studieort/ansvarig kommun:  Uppsala
Webbplats:  http://www.kui.se/utbildningscenter/uppsala/
För mer information kontakta:  18-474 88 80, uppsala@kui.se

Barn- och fritidsutbildning Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  

Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars
9 februari
75 veckor
Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent och 
personlig assistent för barn och ungdomar. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande. 

Den pedagogiska inriktningen kan du även välja att studera som lärling och då genomför du 
större delen av utbildningen på en arbetsplats (70%).
1600 poäng
Se text i botten på sida*
Uppsala
http://www.kui.se/utbildningscenter/uppsala/

För mer information kontakta:  018-474 88 80, uppsala@kui.se

GymnasieutbildningUndersköterska

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  

Behörighet: 
Kurspoäng: 
Studieort/ansvarig kommun 
Mer information
Webbplats:

19 mars
16 februari 2018
70 veckor
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, 
boendestödjare eller personlig assistent. Inriktningar är hälso- och sjukvård, äldreomsorg, 
funktionsnedsättning och psykiatri/socialt behandlingsarbete.  
Studieformer: klassrum/distans
Se text i botten på sida* 
1400
Stockholm/Håbo Kommun
vux@edu.habo.se
https://www.kui.se/komvuxutb/vard-och-omsorgsutbildningen-habo/
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Utbildningar inom vård, omsorg och pedagogik

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå 4

Vård- och omsorgsutbildning Gymnasieutbildning 

Start: Löpande
Sista ansökningsdag: Löpande
Kurslängd: 69 veckor
Mål:  Utbildningen ger dig formell undersköterskekompetens för att arbeta exempelvis inom äldrevården, 

sjukhus, psykiatrin, på behandlingshem och gruppbostad.
Kurspoäng: 1400 poäng
Behörighet: Svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå. Se text i botten på sida*
Studieort/ansvarig kommun: Uppsala/Östhammars kommun
Webbplats:  http://www.kui.se/utbildningscenter/uppsala/ 
För mer information kontakta: 018-474 88 80, uppsala@kui.se

Barn- och fritidsutbildning, distans  Gymnasieutbildning 

Start: Löpande
Sista ansökningsdag: Löpande
Kurslängd: 75 veckor
Mål:  Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent och personlig

assistent för barn och ungdomar.
Kurspoäng: 1500 poäng
Behörighet: Svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå. Se text i botten på sida*
Studieort/ansvarig kommun: Uppsala/Östhammars kommun
Webbplats:  http://www.kui.se/utbildningscenter/uppsala/ 
För mer information kontakta: 018-474 88 80, uppsala@kui.se

Barnskötarutbildning Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  

Kurspoäng:  
Behörighet:  

19 mars 2018
16 februari
40-60 veckor
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent inom
förskola och fritidsverksamhet.
Studieformer: klassrum, distans och lärling
900-1300
Se text i botten på sida*

https://www.kui.se/kommun/habo/
vux@edu.habo.se

Studieort/ansvarig kommun:  Stockholm, Håbo kommun
Webbplats:  
För mer information kontakta:  



Utbildningar inom vård, omsorg och pedagogik

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå 5

Omvårdnadsutbildning kombinerad  Gymnasieutbildning

när- och distansundervisning

Start: Följer NKVs periodsystem perioder 1,2,4 och 5 med intag 2 ggr/år.
Sista ansökningsdag: Se webbplats
Kurslängd: Motsvarande 3,75 terminer vid heltidsstudier
Mål:  Utbildningens övergripande mål är att ge varje enskild studerande möjlighet att utveckla kunskaper 

och färdigheter, liksom personliga styrkor och talanger, som grund för ett meningsfullt arbete inom 
vård och omsorg. Efter de programgemensamma kurserna (950 p) kommer olika inriktningar att 
erbjudas (400 p). Utbildningen kan även ingå som en del i yrkesexamen inom Vård- och omsorg-
sprogrammet. Samtliga kurser ges genom Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning. På plats som 
fl exutbildning med 1 träffdag/vecka, vid extern fördjupning på heldistans.

Kurspoäng: max. 1350 poäng, kunskap och erfarenheter kan valideras
Behörighet: Betyg från grundskolan, godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik grundnivå 

Se text i botten på sida*
Studieort/ansvarig kommun: Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning, på Campus Roslagen, med studentbostadsgaranti
Webbplats:  www.norrtalje.se/nkv
För mer information kontakta: Christina Granberg, programansvarig, tel 0176-747 59, christina.granberg@norrtalje.se

Vård- och omvårdnadsutbildning med Gymnasieutbildning

Svenska som andraspråk grund

Start: Följer NKVs periodsystem perioder 1,2,4 och 5 med intag 2 ggr/år.
Sista ansökningsdag: Se webbplats
Kurslängd: 40 veckor. Klassrumsundervisning 5 dagar/vecka
Mål:  Utbildningens övergripande mål är dels att läsa kurs Vård-och omsorg 1, 200 poäng, dels att läsa 

svenska som andraspråk 600 p. 
Kort beskrivning:
Kursens svenska är riktad mot vården, villket förstärker efterfrågade kunskaper i svenska och där-
genom möjliggör en kortare utbildningstid till undersköterska än att läsa varje del för sig. I kursen 
ingår APL några dagar i veckan under en period av 13 veckor, detta skapar möjligheter till god 
språkutveckling, att snabbare lära vårdens genrespråk och goda chanser till senare anställning. Efter 
avslutad Vård-SVA kurs med minst godkända betyg, fortsätter eleven in på befi ntlig utbildning 
Vård-och omsorg till undersköterska.

Kurspoäng: 800/heltid
Behörighet: Minst betyg från C-nivå SFI, rekommendation är att också ha betyg från D SFI. 

Se text i botten på sida*
Studieort/ansvarig kommun: Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning, på Campus Roslagen, med studentbostadsgaranti
Webbplats:  www.norrtalje.se/nkv
För mer information kontakta: Kate Landberg, programansvarig, tel 0176-747 59, kate.landberg@norrtalje.se



Utbildningar inom vård, omsorg och pedagogik

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Hermods kurser inom vård och omsorg  Gymnasieutbildning

genom Knivsta kommun

Start: 
Sista ansökningsdag: 
Kurslängd: 
Mål:  

Kurspoäng:
Behörighet: 

5 mars, 9 april 
4 februari, 4 mars
Varierande beroende på vilken studietakt du väljer
Arbete inom vårdbranchen som till exempel undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent 
eller boendestödjare
1450p
Grundskola eller motsvarande. Se text i botten på sida*

Studieort/ansvarig kommun: Knivsta kommun
Webbplats:  http://www.knivsta.se/sv-SE/Utbildning-och-barnomsorg/Vuxenutbildning
För mer information kontakta: www.hermods.se/distans eller telefon Hermods kundtjänst: 010-142 10 20

Hermods kurser inom barn och fritid  Gymnasieutbildning

genom Knivsta kommun

Start: 
Sista ansökningsdag: 
Kurslängd: 
Mål:  

Kurspoäng:
Behörighet: 

5 mars, 9 april 
4 februari, 4 mars
Varierande beroende på vilken studietakt du väljer 
Att arbeta inom pedagogiska eller sociala yrkesområden. Utbildningen leder till att du kan möta, 
assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling
1300p
Grundskola eller motsvarande. Se text i botten på sida*

Studieort/ansvarig kommun: Knivsta kommun
Webbplats:  http://www.knivsta.se/sv-SE/Utbildning-och-barnomsorg/Vuxenutbildning
För mer information kontakta: www.hermods.se/distans eller telefon Hermods kundtjänst: 010-142 10 20

Genom Hermods distansutbildningar kan du söka följande kurspaket inom barn och fritid:
Barn- och fritid grund, 500p.
Barnskötare/Elevassistent, 500+800p.
Inriktning funktionsnedsättning, 500+800p.

Vård och omsorgsutbildning, distans Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag: 
Kurslängd:
Mål: 

Kurspoäng:
Behörighet: 

Våren 2018
Se webbplats
75 veckor
Utbildningen ger dig formell undersköterskekompetens för att arbeta exempelvis inom 
äldrevården, sjukhus, psykiatrin, på behandlingshem och gruppbostad.
1500 poäng
Se text i botten på sida *

Studieort/ansvarig kommun: Distans, Enköpings kommun
Webbplats:  www.komvux.enkoping.se
För mer information kontakta: Komvux Enköping
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Restaurangutbildningar
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GymnasieutbildningCafébiträde, Lärling
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars
9 februari
51 veckor
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
850
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61

GymnasieutbildningKock
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars
9 februari
58 veckor
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1750
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61

GymnasieutbildningServitör, lärling
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd: 
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars
9 februari
58 veckor
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1750
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå



*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Ekonomi, administration, information och försäljning

Hermods yrkesinriktade gymnasieutbildningar i Uppsala

Start: 
Sista ansökningsdag: 
Studieform: 

Behörighet: 

26 mars
9 februari 
Individuellt anpassade studier, vilket innebär att du alltid når både din kurs och lärare via webben. 
Det finns också lärare på plats för lärarledda genomgångar, handledning och hjälp med APL.
Se text i botten på sida*

Studieort/ansvarig kommun: Uppsala
Webbplats:  www.hermods.se/vux/uppsala
För mer information kontakta: Hermods, Bangårdsgatan 4 A i Uppsala. Telefon: 018-480 19 12. E-post: uppsala@hermods.se

Marknadsassistent
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (35 veckor), eller på deltid (upp till 70 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Butikssäljare
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (35 veckor), eller på deltid (upp till 70 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

HR-assistent
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (35 veckor), eller på deltid (upp till 70 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Ekonomi- och redovisningsassistent

Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Inköpsassistent
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (30 veckor), eller på deltid (upp till 60 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Företagssäljare
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala
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*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Forts. Hermods yrkesinriktade gymnasieutbildningar i Uppsala

Turism
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (50 veckor), eller på deltid (upp till 100 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Hotell
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan.
Du kan läsa på heltid (65 veckor), eller på deltid (upp till 130 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala 

Konferens
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan.
Du kan läsa på heltid (60 veckor), eller på deltid (upp till 120 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Receptionist
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (20 veckor), eller på deltid (upp till 40 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Näthandlare
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (25 veckor), eller på deltid (upp till 50 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Logistiker
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Säljsupport
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (25 veckor), eller på deltid (upp till 50 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Administratör
Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. 
Du kan läsa på heltid (20 veckor), eller på deltid (upp till 40 veckor).
För mer information om mål med utbildningen och innehåll, se www.hermods.se/vux/uppsala

Ekonomi, administration, information och försäljning
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*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Ekonomi, administration, information och försäljning

NTI och Hermods yrkesutbildningar Östhammars kommun

Start: Löpande
Sista ansökningsdag: Löpande
Studieform: Distans, fl exibel studietakt
Behörighet: Grundskola eller motsvarande. Se text i botten på sida*
Studieort/ansvarig kommun: Östhammars kommun
Webbplats:  www.nti.se och www.hermods.se/distans 
För mer information kontakta: NTI 08-506 375 00 Hermods 08-410 251 00

Administratör 400 poäng
Genom denna utbildning får du viktig kunskap inom administration och ekonomi

Butikssäljare 400 poäng
En utbildning för dig som vill jobba med service och försäljning

Ekonomiassistent 900 poäng
Efter denna utbildning kan du arbeta med bland annat löner, bokföring, bokslut, skatter och utbetalningar

Grafi sk kommunikation 400 poäng
Utbildningen omfattar kunskaper hela vägen från manus och originalbild till den färdiga trycksaken

Hotellreception 800 poäng
Den här utbildningen förbereder dig för ett omväxlande yrke på hotell, pensionat och vandrarhem

HR-assistent 800 poäng

Utbildningen ger dig kunskaper inom bland annat personaladministration, arbetsrätt och ekonomi

Nätverksteknik 800 poäng
Utbildningen ger dig den senaste tekniken på området

Starta eget 600 poäng
Efter utbildningen har du de kunskaper du behöver för att starta och driva företag
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*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Ekonomi, administration, information och försäljning

Hermods kurser inom handel och företagande Gymnasieutbildning

genom Knivsta kommun

Start: 
Sista ansökningsdag: 
Kurslängd: 
Mål:  

Kurspoäng:
Behörighet: 

5 mars, 9 april 
4 februari, 4 mars
Varierande beroende på vilken studietakt du väljer 
Kan leda till arbete inom t.ex. butik, administration, företagande,ekonomi. Kurserna kan också ingå 
som en del i en gymnasieexamen
400-800p
Grundskola eller motsvarande. Se text i botten på sida*

Studieort/ansvarig kommun: Knivsta kommun
Webbplats:  http://www.knivsta.se/sv-SE/Utbildning-och-barnomsorg/Vuxenutbildning
För mer information kontakta: www.hermods.se/distans eller telefon Hermods kundtjänst: 010-142 10 20

Hermods kurser inom webbutveckling  Gymnasieutbildning

genom Knivsta kommun

Start: 
Sista ansökningsdag: 
Kurslängd: 
Mål:  
Kurspoäng:
Behörighet: 

5 mars, 9 april 
4 februari, 4 mars
Varierande beroende på vilken studietakt du väljer 
Att kunna skapa och designa för webben eller att programmera och koda 
500p
Grundskola eller motsvarande. Se text i botten på sida*

Studieort/ansvarig kommun: Knivsta kommun
Webbplats:  http://www.knivsta.se/sv-SE/Utbildning-och-barnomsorg/Vuxenutbildning
För mer information kontakta: www.hermods.se/distans eller telefon Hermods kundtjänst: 010-142 10 20
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Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m)

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Väg- och anläggningsarbetare - lärling Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:
Studieort/ansvarig kommun
Webbplats:  
För mer information kontakta:

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1450
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  
För mer information kontakta:

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se
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26 mars
9 februari
52 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar efter lärlingsutbildningen 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

GymnasieutbildningLager och terminalarbetare, Lärling
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål: 
Kurspoäng: 
Behörighet: 
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats: 
För mer information kontakta:

Beläggningsarbetare, Lärling, 

Betongarbetare Gymnasieutbildning

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål: 
Kurspoäng: 
Behörighet: 
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats: 
För mer information kontakta:



Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m)

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Glasmästare, lärling Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar efter lärlingsutbildningen 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.

Byggnadsmålare
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

Gymnasieutbildning

26 mars
9 februari
51 veckor 
Mål: Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar som byggnadsmålare
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.

GymnasieutbildningMurare
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  
För mer information kontakta:
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26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar som murare 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

26 mars
9 februari
55 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar efter lärlingsutbildningen 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

Lastbilsmekaniker, Lärling
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  
För mer information kontakta:

Gymnasieutbildning



Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m)

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Stenmontör, lärling Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar efter lärlingsutbildningen 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.

Plattsättare
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

Gymnasieutbildning

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar som plattsättare 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.

Fastighetstekniker Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars 
9 februari
52 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar som fastighetstekniker 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.

VVS-montör
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  

Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

Gymnasieutbildning

26 mars
9 februari
55 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar som VVS-montör, efter genomförd 
lärlingstid kan du göra branschprov för att bli certifi erad VVS-montör.  
1650
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.
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Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m)

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Kyl- och värmepumpstekniker Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars
9 februari
55 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar som kyl- och värmepumpstekniker 
1650
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.

Träarbetare
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:
  

Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

Gymnasieutbildning

26 mars 
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.

Golvläggare
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

Gymnasieutbildning

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar som golvläggare 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.

Ställningsbyggare, lärling Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar efter lärlingsutbildningen 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se

För mer information kontakta:  Stefan Bergström, 0708-21 69 61.
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Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m)

Dator- och kommunikationstekniker
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  
För mer information kontakta:

Larmtekniker
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  
För mer information kontakta:

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning

GymnasieutbildningPersonbilsmekaniker
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  
För mer information kontakta:

26 mars
9 februari
51 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1550
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

26 mars
9 februari
32 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar efter lärlingsutbildningen 
850
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

26 mars
9 februari
53 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1600
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

26 mars 
9 februari
42 veckor 
Få de yrkeskunskaper som behövs för att bli anställningsbar 
1250
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.lernia.se
Stefan Bergström, stefan.bergstrom@lernia.se

Däckmontör, lärling
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:  
Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  
För mer information kontakta:
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Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m)

Yrkesförarutbildning, inriktning godstransport Gymnasieutbildning

Start: 
Sista ansökningsdag: 
Kurslängd/Kurspoäng:
Mål:  
Behörighet/Förkunskaper: 

Studieort/ansvarig kommun: 
Webbplats:

9 juli
8 april
24 veckor/600 poäng
Yrkesförare inom godshantering. 
Kunskaper i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik på grundläggande nivå eller 
motsvarande. Fyllda 21 år under utbildningstiden, B-körkort, Körkortstillstånd för klass C/CE 
Arlanda/Sigtuna 
www.sigtuna.se/yrkesförare (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan)

För mer information kontakta: Lena Hidegård. lena.hidegard@sigtuna.se

Yrkesförarutbildning, inriktning persontransport Gymnasieutbildning

9 juli
8 april
24 veckor/500 poäng 

Start: 
Sista ansökningsdag: 
Kurslängd/Kurspoäng:
Mål:
Behörighet/Förkunskaper: 

Bussförare.
Kunskaper i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik på grundläggande nivå eller
motsvarande. Fyllda 21 år under utbildningstiden, B-körkort, Körkortstillstånd för klass D

Studieort/ansvarig kommun: Arlanda/Sigtuna
www.sigtuna.se/buss (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan) Webbplats:                     

För mer information kontakta: Lena Hidegård. lena.hidegard@sigtuna.se

*För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ur Skollagen SFS 2010:800, kap 20, 20§

Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Maskinförare
Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd/ Kurspoäng: 
Mål:  

Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

Gymnasieutbildning

26 februari 2018
9 februari  
18 veckor/ 900
Efter godkänd utbildning och praktik utfärdas ett utbildningsintyg som ger 
dig behörighet att arbeta med de maskiner som ingår i utbildningen.
Se text i botten på sida*
Uppsala/Uppsala kommun
www.linnevux.uppsala.se
Jälla Vux/ME Anders Bergström (rektor yrkesutbildningar), anders.bergstrom@uppsala.seFör mer information kontakta:  

Trädgårdsutbildning Gymnasieutbildning

Start:  
Sista ansökningsdag:  
Kurslängd:  
Mål:   

Kurspoäng:  
Behörighet:  
Studieort/ansvarig kommun:  
Webbplats:  

Augusti 2018
Preliminärt 8 Juni 
50 veckor
Jälla erbjuder vuxenutbildning inom trädgårdsområdet. Utbildningen riktar sig till dig som är 
intresserad av att arbeta med anläggning, skötsel och underhåll eller odling i trädgårdsbranschen. 
Längden på utbildningen är 50 veckor,  teoretiska  studier varvas med praktiska övningar och 
praktik på trädgårdsföretag.
1000
Se text i botten på sida*
Uppsala
www.linnevux.uppsala.se

För mer information kontakta:  Jälla Vux, Anders Hägg, anders.hagg@uppsala.se



Allmän information

Kommunal vuxenutbildning
Inom kommunal vuxenutbildning fi nns det ett brett utbud av både teoretiska och yrkesinriktade 
utbildningar att välja på. Allmänna ämnen kan du vanligtvis läsa på traditionellt sätt (med fasta 
tider), fl exibelt eller på distans. 
Utbildningarna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning anordnas i form av kurser 
i olika ämnen och yrkesutbildningar. Utbildningarna är gratis men du betalar kurslitteratur och 
annat studiematerial själv.

• Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå
• Studierna är individuellt upplagda och ofta ges möjlighet till validering inom ramen för

utbildningen.

Prövning: Prövning innebär att du tenterar en hel kurs skriftligt och/eller muntligt. 
Du kan ansöka om att få genomgå prövning för att få betyg i kurser i komvux:
• om du läst in en kurs på egen hand
• om du gått en kurs men inte fått något betyg
• om du vill  höja ett tidigare betyg.

Yrkeshögskoleutbildning
Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är utformad i samarbete med näringslivet. 
Utbildningarnas längd är från ett halvår till tre år. En del av utbildningstiden är förlagd på en 
arbetsplats - Lärande i arbete (LIA).

För att komma in på en Yrkeshögskoleutbildning krävs vanligtvis grundläggande behörighet för 
högskolestudier, i en del fall krävs även särskild behörighet. Men det allra viktigaste vid antagningen 
är dina personliga egenskaper. Information om aktuella Yrkeshögskoleutbildningar hittar du på:
www.yhmyndigheten.se

Kontakta utbildningsanordnaren för information om ansökan.

Information om lärlingsutbildning inom YH hittar du på www.hantverkslarling.se

Validering
Syftet med validering är att ta vara på den icke dokumenterade kunskap som du skaffat dig genom 
arbete, studier eller på ett annat sätt i livet. Så här går det till: Först fyller du i ett valideringsunderlag 
som följs upp i ett samtal med en studie- och yrkesvägledare. 

Efter det sker en djupintervju som kan leda vidare till en bedömning och värdering av dina tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Detta kan ske i en studiemiljö och/eller ute på en arbetsplats. 
Valideringen kan leda till ett betyg eller ett kompetensbevis. 
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Studera med funktionshinder
Genom en mer fl exibel och individanpassad vuxenutbildning fi nns det  idag möjligheter för dig 
med olika funktionshinder att studera på såväl komvux som högskola. Kontakta en studie- och 
yrkesvägledare så får du veta mer. Som vuxenstuderande har du rätt att få tillgång till de hjälpmedel 
som du kan tänkas behöva för att kunna klara av dina studier.

Att kunna skriva och läsa obehindrat är inte lika lätt för alla vuxna. En del människor behöver 
extra hjälp för att komma igång. Inom vuxenutbildningen fi nns stöd för skriv- och lässvårigheter 
och dyskalkyli. Kontakta din hemkommun för vidare information om detta. 

Sökande från annan kommun
Om du har för avsikt att söka vuxenutbildning i annan kommun ska du använda den kommunens 
ansökningsblankett (gäller ej YH-utbildningar). Ansökan lämnas alltid till din hemkommun för 
beslut om interkommunal ersättning. Därefter är det den anordnande kommunen som beslutar 
vilka som antas till utbildningarna.

Studiefi nansiering
Centrala Studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut 
studiestöd vid kommunal vuxenutbildning. Du kan söka studiemedel från och med hösten det år 
du fyller 20 år till och med det år som du fyller 56. Det är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel 
och beräknas per vecka. Det fi nns två bidragsnivåer, en generell och en högre nivå (gäller ej YH-
utbildningar). CSN prövar automatiskt om du har rätt till den högre nivån. Mer information: www.csn.se

Allmän information
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Kommunpresentation

Uppsala kommun
Navet är en neutral arena för samverkan mellan olika utbildningsanordnare, organisationer och 
myndigheter. Navet verkar för att hitta flexibla lösningar, så att individen ska kunna gå vidare i 
sin utveckling mot arbete eller studier. Detta sker genom vägledning och information, hjälp med 
skriv- och lässvårigheter, nivåtester, Sfi: mottagning, nivåbedömning och kartläggning, antagning 
till vuxenutbildning. 

Välkommen att inspireras till utbildning i Uppsala! Besöksadress: Kungsgatan 85.
Kontakt: telefon: 018-727 21 60, e-post: studievagledning@uppsala.se
Hemsida: www.vuxenutbildningen.uppsala.se

Östhammars kommun
Goda möjligheter att studera i Östhammars kommun!
Den kommunala vuxenutbildningen i Östhammar består av grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning, Lärvux och svenska för invandrare.

Var finns vi? Utbildningslokalerna finns i Gimo.
Vad  kan vi hjälpa till med? Vägledning och studieplanering, information om studier, behörigheter, 
studiestöd med mera.
Vill du veta mer, hittar du information på vår hemsida, www.osthammar.se/vuxenutbildning 
Kontakt: Studie- och yrkesvägledare Ann Dannberg, telefon: 0173-866 53 
e-post: ann.dannberg@osthammar.se

Norrtälje kommun 
På Campus Roslagen i Norrtälje fi nns och fl era olika anordnare av vuxenutbildning: Norrtälje 
kommunala vuxenutbildning (NKV), yrkeshögskole- och högskoleutbildningar. Alla som studerar 
på området på 50 % eller mer har rätt att hyra en studentbostad. Campus Roslagen AB har upp-
draget att utveckla campusområdet och skall erbjuda eftergymnasial utbildning i olika former. 

NKV är en enhet inom Norrtälje kommuns Barn- och Utbildningskontor som fi nns på Campus 
Roslagen. NKVs uppdrag är att bedriva behovsanpassad vuxenutbildning på alla studienivåer 
och inom olika områden. Dessutom fungerar NKV som lärcentrum för högskole- och yrkeshög-
skoleutbildning på distans samt anordnar uppdragsutbildning för företag, myndigheter och orga-
nisationer som vill utbilda sin personal.

Norrtälje ligger i det natursköna Roslagen, med bara cirka 7 mil till både Stockholm och Uppsala. 
Närheten till Stockholm gör det lätt att pendla hit för den som inte vill bo i studentlägenhet. 
Välkommen att studera på Campus Roslagen! 

Mer information finns på våra hemsidor www.norrtalje.se/nkv och www.campusroslagen.se

Heby kommun 
CLL – Centrum för Livslångt Lärande i Heby erbjuder vuxna kommuninvånare utbildning på 
alla nivåer genom egna utbildningar (Komvux – grundläggande nivå) och utbildningar köpta av 
andra utbildningsanordnare och kommuner. Vi har för närvarande inga egna yrkesutbildningar. 
Yrkesutbildningar som ges på distans av andra kommuner kan du givetvis läsa hos oss. 

Mer information: www.cll.heby.se eller kontakta studie- och yrkesvägledaren ledaren på telefon: 
0224-362 52 Södra Heby kommun eller 0292-719 16 Norra Heby kommun.
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Sigtuna kommun
Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, Tierp, Knivsta, Norrtälje eller Uppsala, det fi nns alltid 
bra kommunikationer som leder fram till Kunskapens Hus i Märsta. Hos oss kan du läsa vår 
kockutbildning eller vår vård- och omsorgsutbildning med inriktning mot akutsjukvård, psykiatri 
eller specialpedagogik. Vård- och omsorgsutbildningen kan läsas i klassrum alternativt som 
FLEX.

Vill du veta mer, besök vår hemsida: www.sigtuna.se eller kontakta en studie- och yrkesväg-
ledare på telefon 08-597 830 87 eller studievagledare.komvux@sigtuna.se
Du kan också kontakta expeditionen för mer information, telefon 08-597 830 11

Tierps kommun
I Tierps kommun är allt möjligt!
I Tierps kommun har vi utbildning för vuxna på alla nivåer. Vi erbjuder kärnämnen på grundläggande 
och gymnasial nivå med lärarledd undervisning. Dessutom fi nns många av kurserna i utbudet på 
distans via Internet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare, 
telefon: 0293-21 83 25, e-post: vuxenutbildningen@tierp.se

Varmt välkommen till oss på Vuxenutbildningen, Palmgatan 11 i Tierp.

Enköpings kommun
Vuxenutbildningscentrum i Enköping
I parkernas stad Enköping hittar du ett modernt vuxenutbildningscentrum. Vi har fräscha 
funktionella och handikappanpassade lokaler centralt i Enköping, stort urval av studiemöjligheter 
samt behörig och kompetent personal.

Vi erbjuder:
• kurser på Komvux på olika nivåer, del- och heltid
• distanskurser på olika nivåer, del- och heltid, yrkesutbildningar på gymnasial nivå
• vägledning och individuell studieplanering
• läs- och skrivstöd
• nivåtestning
• samt ett fl ertal attraktiva Yrkeshögskoleutbildningar.

Välkommen till Vuxenutbildningscentrum i Enköpings kommun!
Telefon: 0171-62 54 04, webbsida: www.komvux.enkoping.se 

Håbo kommun
Vuxenutbildning i Håbo
Håbo kommun erbjuder vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Kurserna är kost-
nadsfria. Som studerande kan du idag läsa kurser på distans eller schemalagda kurser i klass-
rum. Du kan kombinera studier med arbete samt läsa kurser på olika nivåer samtidigt. 
Mer information om vuxenutbildningen hittar du på Håbo kommuns hemsida eller om du kontak-
tar vår studie- och yrkesvägledare på telefon 0171-529 98.

Välkommen till Vuxenutbildningen i Håbo kommun!
Telefon: 0171-525 00, barn.utbildning@habo.se, hemsida: www.habo.se

Kommunpresentation
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Kommunpresentation

Älvkarleby kommun
Vuxenutbildningen i Älvkarleby kommun (KunDa)
Där Dalälven möter havet, högst upp i Uppland ligger Älvkarleby. I centrala Skutskär fi nns vår vuxen-
utbildning i nyrustade lokaler. Här fi n ns verksamheter som grundläggande- och gymnasial vuxen-
utbildning, Sfi , särvux och IV. Vi är en liten sammansvetsad enhet som bedriver verksamheten i 
intraprenadform (fristående kommunal verksamhet). Bland studerande är vi kända för vår fl exibilitet 
och förmåga att synliggöra individen. 
Förutom de traditionella ämnena på grundläggande och gymnasial nivå har vi inriktat oss på 
validering inom omvårdnad och uppdragsutbildning. 

Tag gärna kontakt med oss! Telefon: 026-832 57 eller www.kunda.nu

Upplands-Bro kommun
I Upplands-Bro fi n ns stora möjligheter till en aktiv fritid. Stora naturområden och ett aktivt kultur- 
och föreningsliv erbjuder allt från golf och bergsklättring till glasblåsning och konstrunda. 
Vuxenutbildningen i Upplands-Bro ska vara en mötesplats där människor växer och utvecklas för 
att vara rustade att möta en framtid där kunskaper och färdigheter är viktiga.
Med ämneskunniga, engagerade och pedagogiskt skickliga lärare erbjuds du alla förutsättningar 
för att lyckas med dina studier. Studierna kan anpassas enligt dina behov och förutsättningar 
och är kostnadsfria.

Välkommen till Vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun, telefon: 08-581 693 00
Webbsida: www.vuxupplands-bro.se

Knivsta kommun
Vuxenutbildningen i Knivsta erbjuder distanskurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vi har 
också Sfi -undervisning på dagtid. Vi erbjuder vissa yrkesutbildningar på distans och du kan söka 
till andra kommuners utbildningar genom oss.

Hos oss får du vägledning inklusive studieplanering, information om studier och behörigheter 
med mera. 

Mer information hittar du under vuxenutbildning på Knivsta kommuns hemsida www.knivsta.se. 
Kontakt: Studie- och yrkesvägledare, telefon: 018-347825 
E-post: vuxenutbildning@knivsta.se. Besöksadress: Småskolevägen 12
Kontakta oss för att boka tid eller se tider för drop-in på vår hemsida.
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