
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala 
Vuxenutbildningen 

Sotenäs- Lysekil- Munkedal 
Våren 2019 

 

Sista ansökningsdag: 14 december 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna 
(Särvux) samt Yrkesutbildningar. Finns utbildningen i Din hemkommun ska Du i första 
hand studera där och det är även dit Du ska lämna Din ansökan. 
Vid särskild utbildning för vuxna samt SFI – kontakta våra studie- och yrkesvägledare, 
då särskild ansökan gäller. 
 

För företag kan vi vara behjälpliga att skräddarsy utbildning och även stå för 
genomförandet. Själva utbildningen bekostas av företaget. 
  
Vem får läsa? I första hand antas den som har kort tidigare utbildning och som 
behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Du kan studera från och med hösten 
det år Du fyller 20 år eller om Du har en avslutad gymnasieutbildning. 
 

Hur anmäler jag mig? Fyll i ansökningsblanketten i denna folder eller ansök direkt på 
våra hemsidor, se nästa sida. 
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 14 december inför våren 2019. Har du övriga 
önskemål om kursstart, kontakta studie- och yrkesvägledaren. 
 

Vill Du göra en prövning (tenta av en kurs) kontaktar du din Studie- och 
yrkesvägledare. Information och anmälningsblankett finns på vår hemsida. Du kan 
ansöka om prövning under höstens studietid. Behöver Du betyg till ex. 
högskoleansökan, så tänk på att ansöka om prövning i god tid. 
 

Hur studerar man? Du kan läsa heltid eller deltid enligt schema. Vissa kurser erbjuds 
även som distansutbildning och vissa kurser med flexibel starttid. 
Distans innebär att Du kan studera hemifrån/från annan ort och kommunicerar då 
företrädesvis via internet med Din lärare samt kurskamraterna. Möjlighet till fysisk 
lärarundervisning/stöd finns också. Det är inte antingen eller utan Du kan kombinera. 
Flexibilitet innebär att Du kan påbörja studierna när som helst under perioden.  
Är Du osäker på vad/hur Du vill studera eller vill veta mera om innehållet i kurserna, 
kontakta gärna våra studie- och yrkesvägledare. 
Kurser utöver kurskatalogens kan eventuellt läsas via distansskola. Kontakta SYV för 
mer information. Ansökan prövas enligt Komvuxförordningen.  
 

Vad kostar det? Undervisningen är kostnadsfri, gäller dock inte företagsutbildning. 
Kurslitteratur och undervisningsmaterial köper Du själv. Är Du folkbokförd i annan 
kommun än Sotenäs, Lysekil eller Munkedal skall din hemkommun godkänna ansökan 
till oss. 
För yrkesutbildningarna kan du behöva skaffa viss skyddsutrustning. 
 

Studiestöd kan Du få antingen på hel- eller deltid. Heltid = 20 poäng/vecka. Se 
sammanfattningen längre bak i kursutbudet. 
 

Studietider:  2019-01-14  -  2019-05-31 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Du som har ett Samlat betygsdokument har fortfarande möjlighet att komplettera med kurser 

till ett Slutbetyg. 

Riksdagen har förlängt möjligheten till Slutbetyg t.o.m. 1 juli 2020. 

Kontakta våra Studie- och yrkesvägledare för mera information. 
 



 KONTAKTER: 
 
Symbioscentrum, Sotenäs: 
 
Rektor                                    Tommy Pettersson         0523-66 46 74    tommy.pettersson@sotenas.se 
 
Studie- och yrkesvägledare   Sara Fröberg     0523-66 46 75    sara.froberg@sotenas.se 
 
Hemsida: www.symbioscentrum.se  
 
Facebook: Sotenäs Symbioscentrum 
 
Besöks- och postadress: Vuxenutbildningen, Hagabergs Industrigata 1, 456 31 Kungshamn 
 
 
 
Campus Väst, Lysekil: 
 
Rektor                                   Lena Carlstedt     0523-61 32 72   lena.carlstedt@lysekil.se 
 
Studie- och yrkesvägledare  Susanna Samuelsson     0523-61 33 18 susanna.samuelsson@lysekil.se 
 
Hemsida: www.lysekil.se 
 
Besöksadress: Verkstadsgatan 6, 453 30  Lysekil   
Postadress: Lysekils kommun, Vuxenutbildningen, 453 80 Lysekil 
 
 
 
Kunskapens hus, Munkedal: 
 
Rektor                                    Henrik Oleskog     0524-18 228   henrik.oleskog@munkedal.se 
 
Studie- och yrkesvägledare   Liliane Hjalmarson     0524-18 077   liliane.hjalmarson@munkedal.se  
 
Studie- och yrkesvägledare   Anette Larsson     0524-799 532  anette.larsson@munkedal.se  
 
Hemsida: www.munkedal.se/kunskapenshus 
 
Instagram: @kunskapenshusidingle 
 
Facebook: Kunskapens hus i Dingle  
 
Besöks- och postadress: Kunskapens hus, Kustvägen 12, 455 61 Dingle  
 
 
 

 
 
 

Här är några av villkoren som du behöver uppfylla för att ha rätt till studiestartsstöd: 

• Du är 25-56 år (Rätten till studiestartsstöd gäller fr.o.m. året du fyller 25 år t.o.m. året 

du fyller 56 år. 

• Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i 

minst sex månader. 

• Du har kort tidigare utbildning och har ett stort behov av utbildning på grundskole- 

eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. 

• Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren. 

• Du måste studera på minst 50% av heltid i minst tre veckor. 
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Kursutbud våren 2019 
 

Här kan Du se vilka kurser och utbildningar som planeras att starta under våren 2019. Dessutom kan Du se i 
vilken kommun respektive kurs arrangeras. 
Din ansökan gör Du på sista sidan genom att fylla i Dina personuppgifter samt vilka kurser Du önskar läsa. Riv 
sedan loss ansökningsblanketten och sänd till Din hemkommuns skola. 
Du kan även ansöka digitalt via våra hemsidor.  

Grundläggande 
kurser 

Kurskod 
 

Poäng Sotenäs Lysekil Munkedal 

Engelska, delkurs 1-4, distans Miroi GRNENG2 100-600  X  

Engelska, delkurs 1-4 GRNENG2 100-600 X  X 

Matematik, delkurs 1-4 GRNMAT2 100-600 X X X 

Samhällsorientering GRNSOA2 100 X   

Svenska, delkurs 1-4 GRNSVE2 100-700 X X  

Svenska som andraspråk,  
delkurs 1-4 

GRNSVA2 100-700 X X X 

Svenska som andraspråk,  
delkurs 1-4, kväll 

GRNSVA2 100-700 X   

Övriga grundläggande kurser, Biologi, Fysik, Geografi, Historia, Kemi samt Religionskunskap finns också att söka. Kontakta 
våra Studie- och yrkesvägledare. 

Gymnasiekurser 

Data Kurskod 
Gymnasie- 

poäng 
Sotenäs Lysekil Munkedal 

Programhantering INFPRG0 100 X   

Information och kommunikation INFINF01 100 X   

Programmering 1 PRRPRR01 100  X  

Naturvetenskap Kurskod 
Gymnasie- 

poäng 
Sotenäs Lysekil Munkedal 

Biologi 1 BIOBIO01 100  X  

Biologi 2 BIOBIO02 100  X  

Fysik 2 FYSFYS02 100  X  

Kemi 1 KEMKEM01 100  X  

Kemi 2 KEMKEM02 100  X  

Matematik 1 (abc)  100 X X  

Matematik 1, distans/flex**  100   X 

Matematik 2 (abc)  100 X X  

Matematik 2, distans/flex**  100   X 

Matematik 3 (bc)  100  X  

Matematik 3, distans/flex**  100   X 

Matematik 4, distans/flex** MATMAT04 100   X 

Matematik 5, distans/flex** MATMAT05 100   X 

Naturkunskap 1  50/100  X  

Naturkunskap 1, distans/flex**  50/100   X 

Naturkunskap 2 NAKNAK02 100  X  

Naturkunskap 2, distans/flex** NAKNAK02 100   X 

Samhällsvetenskap Kurskod 
Gymnasie 

poäng 
Sotenäs Lysekil Munkedal 

Historia 1  50/100 X   

Religionskunskap 1 RELREL01 50 X   

Samhällskunskap 1  50/100 X X  

 



Språk Kurskod 
Gymnasie 

poäng 
Sotenäs Lysekil Munkedal 

Engelska 5 ENGENG05 100 X  X 

Engelska 6 ENGENG06 100 X X  

Engelska 7, sen e.m./kväll ENGENG07 100  X  

Svenska 1 SVESVE01 100 X X X 

Svenska 2 SVESVE02 100  X X 

Svenska 3 SVESVE03 100 X X X 

Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 X  X 

Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 100 X  X 

Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 100 X  X 

Övrigt Kurskod 
Gymnasie 

poäng 
Sotenäs Lysekil Munkedal 

Psykologi 1, 10 veckor PSKPSY01 50  X  

Psykologi 2a, 10 veckor PSKPSY02a 50  X  

**distans/flex – Se förklaring under rubriken ”Hur studerar man?” på informationssidan, tidigare i kursutbudet. 

Vid för få anmälda startar inte kurserna, alternativt görs en sammanslagning av kurserna till en kommun. 

 

 

Yrkesutbildningar 
Gymnasie- 

poäng 
Förkunskaper Kommun 

Kockutbildning, 2 terminer 1000 Godkänt betyg från lägst SFI D Sotenäs 

Lärlingsutbildning inom Handel,  
2 terminer 

800 Godkänt betyg från lägst SFI D Sotenäs 

Kockutbildning, 2 terminer,  900 
Grundskolans Svenska/Svenska som 

andraspråk 
Lysekil 

Kockutbildning fördjupning 
1 termin 

400 Restaurang och storkök 1 & 2 Lysekil 

Servering, 1 termin 400 Godkänt betyg från lägst SFI D Lysekil 

Svetsutbildning, 1 termin 400 
Grundskolans Svenska/Svenska som 

andraspråk samt Matematik grund 
Munkedal 

Trädgårdsskötsel med 
yrkessvenska 2 terminer 

800 Godkänt betyg från lägst SFI D Munkedal 

Marin Servicetekniker 
2 terminer 

900 
Grundskolans Svenska/Svenska som 

andraspråk samt matematik & 
engelska # 

Lysekil 

Livsmedelsproduktion 400 Godkänt betyg från lägst SFI D Sotenäs 

Besöksnäring och Turism 400 
Grundskolans Svenska/Svenska som 

andraspråk 
Sotenäs 

• # Om du saknar betyg i grundskolans matematik eller engelska, finns möjlighet att göra test på skolan. 
 

I samarbete med Uddevalla Vuxenutbildning ges: 
 
Bussförare med yrkesbevis 27 veckor 

Yrkesförare- Godstransport 40 veckor 

Mer information se: www.uddevalla.se    Vuxenutbildning 

 

               

http://www.uddevalla.se/


Studieekonomi 
 

Här har vi gjort en sammanställning över de studiestöden som Du har möjlighet att söka. 
Studiestöd kan Du ha antingen på hel- eller deltid. För heltidsstudier krävs 400 poäng (20 poäng per 
vecka). Utförligare information om stöden finns på CSN:s hemsida, www.csn.se, där Du också gör Din 
ansökan. 

 
 
 

Stödform Studiehjälp Studiemedel Studiestartsstöd  

 
Vem får? 

Alla heltidsstuderande 
t.o.m.våren det år Du 
fyller 20 år. 

 
Från hösten det år Du 
fyller 20 år t.o.m. det 
kalenderår Du fyller 56 år. 
Rätten att låna begränsas 
när Du fyller 47 år. 
 

 
Du ska vara 25-56 år. 
Varit arbetslös och inskriven hos AF 
i minst 6 månader. 
Ha en kort tidigare utbildning. 
Ha ett stort behov av utb. på 
grundskole- el. gymn.nivå för att 
kunna etablera Dig på 
arb.marknaden. 
Inte haft studiestöd under de 
senaste 3 åren. 
 

 
Hur länge? 

Gäller t.o.m. våren det 
år Du fyller 20 år. 

Grundskolenivå 40-100 
veckor (beroende på 
förkunskaper). 
Gymnasial nivå 80-120 
veckor (beroende på 
förkunskaper).  
Du kan läsa 50, 75 eller 
100 %. 

 
 
 
50 heltidsveckor 

 
Hur 
mycket? 

 
För närvarande 1250 kr 
per månad. Nio 
utbetalningar per år = 
fyra på hösten och fem 
på våren.  
Studerar Du minst fem 
månader på våren utgår 
ytterligare en 
utbetalning på våren. 
 

Heltidsstudier 4 veckor: 
Bidrag 3164 kr, lån 7280 
kr = Totalt 10444 kr. 
Under vissa 
förutsättningar kan ett 
högre bidrag beviljas. 
Bidrag 7004 kr, lån 3440 
kr = Totalt 10444 kr. 
Möjlighet finns att ansöka 
om ytterligare lån, 3600 
kr/månad. 

 
 
 
 
Bidrag: 
Cirka 8512 kr / 4 veckor 

 

 

Tilläggsbidrag för Dig 
med barn, som utbetalas 
var 4:e vecka. Bidragets 
storlek varierar beroende 
på hur många barn Du har 
och i vilken takt Du 
studerar. Ex: 100 % 
studier – 1 barn 600 kr, 2 
barn: 980 kr. 

 
 
 
 
Om Du har vårdnaden om barn ska 
Du även kunna få tilläggsbidrag.  

Ska 
pengarna  
återbetalas? Nej. Ja, lånet + ränta. 

 
 
Nej 

 
När ansöker 
man? 

Du behöver inte 
ansöka. Skolan 
meddelar CSN när Du 
är antagen. 

Ingen sista 
ansökningsdag. Prövas i 
den ordning 
ansökningarna kommer in, 
dock max fyra veckor 
retroaktivt. 

 
 
Du gör din ansökan hos Studie- och 
yrkesvägledaren.  

Ovanstående belopp gäller för 2018 och uppräknas något för 2019 

OBS: Ska Du ansöka om studiestöd måste Du ha ett mobilt bank-id eller beställa en personlig kod från CSN 
innan Du kan göra din ansökan! 

http://www.csn.se/


Individuell Studieplan  
 

Syfte med studierna: ______________________________________________________________  

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
Eventuella bilagor:         Betyg     Personligt brev    Övrigt 

 

Omfattning av studier:   25%            50%                         75%                   100% 

 

Totalt beräknad studietid: ___________________________________________________________ 

 

Aktuell validering: _________________________________________________________________ 

 

Aktuellt examensmål:   Högskola     Yrkes    Programinriktning: ______________________ 

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tidigare studier: ___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Intresse av att starta eget?    Ja    Inom vad?__________________________________    Nej 

 

 

Insatser av SYV:     Studieekonomi    Nuvarande studier   Fortsatta studier 

 

           Arbetsmarknad    Avböjt studievägledning 

 

Revidering av studieplan: 
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 



 
 
  
 

Ansökan vuxenutbildningen Våren 2019 
 

Personuppgifter: Genom att fylla i personuppgifter i formuläret och skicka till oss, godkänner du automatiskt att din hemkommun hanterar dina 

personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Förnamn Efternamn Personnummer 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer Ort Mobiltelefon 
 
 

E-post 
 

Närmast anhörig: Namn/tel.nr. 

Kommun där du är folkbokförd 
 
 

Födelseland 

Studieekonomi: Nuvarande Tidigare utbildning: 
 sysselsättning: 
Skall söka CSN Arbetssökande Grundskola el motsvarande 

Skall ej söka CSN Deltidsanställd Slutbetyg/Gymn.examen

A-kassa Heltidsanställd Saml. betygsdok/Studiebevis 

Etableringsersättning Studerande inom Komvux     /Utdrag ur betygskatalog 

Annan ersättning: Annan: Högskoleutbildning   

  Utländsk utb, antal år … 

……………………………….. ______________________  
  ___________________ 
  Annan utbildning: 

   
   …………………………….. 
 

Kurs/Utbildning Poäng Kommun 

             

   

   

 

Kurs/Utbildning Poäng Kommun 

   

   

   

 
 
Samtycke till informationsutbyte 
För att skolan på bästa sätt vid behov ska kunna samverka kring Dig som studerande, önskar vi samtycke till att skolan får 
utbyta information utan hinder av sekretess. Samtycket gäller under den tid du är inskriven som studerande. Det kan tex handla 
om kontakter per telefon, nätverksmöten eller upprättande av studieplan med Arbetsförmedling, Socialförvaltning, 
Arbetsmarknadsenheten. Samtycket gäller bara information som är viktig för att de samverkande verksamheterna på bästa sätt 
ska kunna arbeta tillsammans kring Dig och din studiesituation. 
 
Jag samtycker till ovanstående        Jag samtycker inte till ovanstående         
 
 
 ...........................................................................................................................  
Datum och underskrift        
 

Välkommen med Din ansökan samt betyg senast den 14 december 2018. 
Om ansökan kommer in i tid är det större chans att kursen startar. 

Du kan även ansöka digitalt 
på resp. kommuns hemsida. 

 

Riv av och skicka till  
Din hemkommun, 
tillsammans med dina betyg  


