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Välkommen till Lärvux i Sala 
   

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 

år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller 

förvärvad hjärnskada. 

Undervisningen sker i grupp och i undantagsfall enskilt 

utifrån dina förutsättningar. 

Vi erbjuder undervisning motsvarande träningsskola, 

grundsärskola samt gymnasiesärskola.  

Vid kursens slut får du antingen betyg eller intyg.  

 

Kostar det något? 
Utbildningen är kostnadsfri. 

 

Var kan jag studera? 
Lärvux finns på Gymnasiegatan 1 

 

Hur söker jag till Lärvux? 
Ansökningsblankett finns i kurskatalogen eller på hemsidan. 

Om du behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att 

kontakta oss på Lärvux.  

Adress och telefonnummer finns på sidan 9 i katalogen. 

Ansökan ska lämnas in till den kommun där du bor, din 

hemkommun. 

 

När får jag veta om jag har kommit in? 
Vi tar kontakt med dig och meddelar när du eventuellt kan 

börja. 
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Kurser motsvarande grundsär och  

gymnasiesärskolans kursplaner  
 

 

BIOLOGI 

Vi pratar om människokroppen, djur, natur och 

hälsa. Vi jämför och reflekterar över mönster 

och strukturer i naturen. Pratar om människans 

sexualitet, relationer, kärlek, preventivmedel och 

ansvar.     

 

ENGELSKA  

Vi pratar engelska, läser och skriver engelska texter 

och tar reda på hur människor lever i länder där man 

pratar engelska.  

 

FYSIK 

Kurs om jordens bildande, solsystemet, 

väderfenomen, ljud, ljus, tyngdkraft, elektricitet  

och energiförsörjning. 

 

GEOGRAFI 

Vi pratar och läser om olika kulturer, använder 

karta och jordglob, diskuterar människans 

påverkan på miljön, som till exempel klimat och 

väder. 
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HEM-OCH KONSUMENTKUNSKAP 
Vi läser recept, lagar mat, pratar om olika köksredskap och hygien. 

Gör kostnadsberäkningar, pratar om hur livsmedel produceras och 

transporteras.  

 

HISTORIA 
Vi pratar om hur människor levt i olika tider,  

läser och pratar om historiska händelser och personer. 

  

KEMI 
Vi pratar vattnets och luftens egenskaper. Kretslopp såsom avfall 

som återgår till naturen. Vi diskuterar kemiska produkter i 

vardagen och läser om frätande och skadliga ämnen.   

 

MATEMATIK 
Vi tränar på att använda olika räknesätt,  

vi använder pengar, klocka och miniräknare.  

Vi pratar vardagsekonomi. Längd, volym och massa.  

 

RELIGIONSKUNSKAP                      

Vi läser om världsreligionerna, diskuterar alla människors lika 

värde och förståelse för andras åsikter.  

Olika levnadsregler, ritualer, högtider och symboler.  
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SAMHÄLLSKUNSKAP 

Vi pratar om demokrati och hur Sverige styrs.  

Vi diskuterar rättigheter och skyldigheter i det svenska 

samhället. Pratar om lagar, normer, regler och 

konsekvenserna av egna och andras handlingar och 

ställningstagande. Samhällets service och olika yrken.  
 

SVENSKA 

Vi talar, lyssnar, läser och skriver.  

Vi utvecklar förmågan att prata om tankar och känslor.  

Läs-och skriv ominlärning genom avkodning av bokstäver med hjälp av 

Wittingmetoden. Arbetar med alfabetets ordning i ordböcker. Läser 

om olika författare. Vi pratar om slanguttryck, dialekter och 

lär oss att använda tankekartor och stödord som hjälp för 

minnet. 
 

SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK         
För dig som inte har svenska som modersmål. 

Vi talar, lyssnar, läser och skriver.  

Vi utvecklar förmågan att prata om tankar och känslor. 

Läs- och skriv ominlärning genom avkodning av bokstäver med 

hjälp av Wittingmetoden. Arbetar med alfabetets ordning i 

ordböcker. Läser om olika författare. Vi pratar om slanguttryck, 

dialekter och lär oss att använda tankekartor och stödord som hjälp 

för minnet. 

 

TEKNIK 
Vi jämför och reflekterar över tekniska lösningar. Vi pratar om 

olika material och hur olika konstruktioner är uppbyggda. Vi 

tittar närmare på hur t.ex. en ficklampa fungerar. Läser 

instruktioner och manualer. Lär oss om vatten och 

avloppssystem. 
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Kurser motsvarande  

träningsskolans kursplan 

 

 

 

INDIVID OCH SAMHÄLLE 

Välja, planera och genomföra aktiviteter i 

vardagsmiljön. Söka information om service-och 

kulturutbud. Omvandla händelser och situationer till 

greppbar information från t ex tidningar, böcker och 

allmän information. 
 

NATUR OCH MILJÖ  
Använda kunskaper om människa och natur. Ordna 

händelser och upplevelser i tid och rum. Sortera 

föremål. Reflektera över orsak och verkan. Visa hur 

några vanliga vardagliga tekniska föremål fungerar.  
 

 

 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 
Samspela med andra. Använda bilder och tecken som 

stöd för att prata och förstå att skrift förmedlar 

språk. Använda dator som hjälpmedel för att skriva 

och kommunicera och uttrycka tankar och känslor. 
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Kontaktsida. 

 
Lärare: Elisabeth Nordmark 

Telefon 0224-748 113 
E-post: elisabeth.nordmark@skola.sala.se 

 

Lärare: Karin Everitt 

Telefon 0224-748 113 
E-post: karin.everitt@skola.sala.se 

 

Yrkesvägledare: Katarina Åhlberg 

Telefon 0224-748 774 

E-post: katarina.ahlberg@sala.se 

Rektor: Ulrika Karlsson 

Telefon 0224-748 045 
E-post: ulrika.karlsson@sala.se  

 

 

Besöksadress/ Postadress: 

Gymnasiegatan 1 

733 40 Sala  

 

 
 

Webbadress: 
www.sala.se/vux 
 

mailto:elisabeth.nordmark@skola.sala.se
mailto:karin.everitt@skola.sala.se
mailto:katarina.ahlberg@sala.se
mailto:richard.aspholm@sala.se
http://www.sala.se/vux
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Personuppgifter 
Förnamn Efternamn 

Personnummer Gatuadress 

 

Telefonnummer Postnummer Ort 

Mailadress 

Nationalitet Modersmål 

 

 

 

Nuvarande sysselsättning 

 

Tidigare utbildning/yrkeserfarenhet 

◻  Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan ◻  Grundsärskola ◻  Verksamhetsträning 

◻  Gymnasiesärskola ◻ Yrkesutbildning ◻  Lärvux 

◻  Annat 

Yrkeserfarenhet: 

 

 

Mål med studierna 

◻  Fortsätta pågående studier enligt individuell studieplan ◻  Kompetensutveckling för nuvarande eller framtida yrke 

◻  Läser för slutbetyg från grundsärskola ◻  Personlig utveckling 

◻  Annat mål: 

 

Övrig text: allergier, epilepsi, rullstol eller särskilda önskemål för studier. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Kurser att söka: (numrera förstahandsval med nummer 1 o.s.v) 

Orienteringskurser  

 

 

  

◻ Digital kompetens (datorer, Ipad och internet) 
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Grundläggande / Gymnasial nivå (motsvarar utbildning inom grundsärskolan/gymnasiesärskolan) 

◻ Biologi 

◻ Engelska 

◻ Fysik 

◻ Geografi 

◻ Hem och konsumentkunskap 

◻ Historia 

◻ Kemi 

◻ Matematik 

◻ Religionskunskap 

◻ Samhällskunskap 

◻ Svenska 

◻ Svenska som andraspråk 

◻ Teknik 

◻ Annan gymnasial kurs: 

 

 

Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan 

◻ Individ och samhälle 

◻ Natur och miljö 

◻ Språk och kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ansökan är en offentlig handling. De uppgifter som du lämnar i ansökan registreras och behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). 

https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsförordningen 
Vid IKE-ansökan fakturerar vi en fast månadskostnad per ansökt kurs. Beslut om nivå tas efter kartläggning. 

Sökandes underskrift 

Datum 

Behjälplig vid ansökan Telefon 

Beslutat av: Datum 

https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsförordningen

