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Lärvux i Sala
Lärvux är en frivillig vuxenutbildning för dig över 20 år,
som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
Utbildningen följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer.
Lärvux är för dig som vill




Lära dig mera
Repetera dina kunskaper
Studera i långsam takt i en liten grupp

Följande mål strävar vi efter
Att:








bli medveten om sig själv som person och om sina förutsättningar, begränsningar och
möjligheter
tro på sin egen förmåga
utifrån sina förutsättningar utveckla sin förmåga att skaffa sig goda kunskaper i de olika
arbetsområdena
använda sina kunskaper för att planera och utföra ett praktiskt arbete
utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
ges möjlighet att diskutera och bearbeta olika, för eleven viktiga, frågeställningar

Arbetslaget på Lärvux
Lärare: Elisabeth Nordmark elisabeth.nordmark@skola.sala.se
Lärare: Karin Everitt karin.everitt@skola.sala.se
Studie och yrkesvägledare: Katarina Åhlberg katarina.ahlberg@sala.se
Rektor: Ulrika Karlsson ulrika.karlsson@sala.se
Samlad studiemiljö
Lärvux finns på Gymnasiegatan 1, Paviljongen på Kungsängsgymnasiet.
Elevinflytande
Sker genom
 samtal där eleverna ges möjlighet att påverka sin individuella studieplan
 att eleverna kan komma med egna önskemål när det gäller arbetssätt och metod
 att eleverna har möjlighet att påverka innehållet och utvärdera arbetsområden och
arbetsuppgifter
Samverkan
Lärvux i Sala samverkar bland annat med övriga särskolan, vuxnas lärande, kultur och fritid i
Sala, olika boenden, daglig verksamhet samt med lärvux/lärvux Lärare i Västmanland.
Lärvux tillhör Komvux/Vuxnas lärande inom Utbildning och Arbetsmarknad.
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Pedagogik och arbetssätt
Utgångspunkten för arbetssättet är att utgå från elevens förmåga, behov och egna önskemål
när vi väljer arbetsuppgifter.
Att:








genomföra arbetsuppgifter bl. a. med hjälp av bilder, filmer och bildschema för att
konkretisera
aktiviteter och övningar återkommer regelbundet för att eleverna ska få möjlighet att
känna igen sig, vara trygga och bli mer självständiga
även vid små framsteg ges uppmuntran för att stärka självförtroendet
ge möjlighet till självständigt arbete
eleverna utifrån sina förutsättningar självständigt eller i grupp får ta fram fakta genom
att använda Internet och lättläst litteratur
eleverna använder datorn för att snyggt kunna presentera sitt material

Kurser
Lärvux grundläggande nivå motsvarande träningsskolan
Individ och samhälle
Natur och miljö
Språk och kommunikation
Lärvux grundläggande och gymnasiala ämnen/kurser
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem och konsumentkunskap
Historia

Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andra språk
Teknik

Individuella studieplanen
Gör vi tillsammans med de studerande och den revideras under året. Detta för att kunna utgå
från elevernas förutsättningar och behov. Denna plan blir underlag för individuella samtal.
Ansökan om plats
Ansökningsblankett och kurskatalog finns att hämta på lärvux Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala
tel.0224 – 748113. På www.sala.se under vuxnas lärande hittar du lärvux, där finns också
kurskatalog och ansökningsblankett.
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Utvärdering
Utvärdering tillsammans med eleverna görs i samband med genomgång av de individuella
studieplanerna. Utvärdering av verksamheten görs av lärvux Lärare varje år.
Betyg/Intyg
För elever på träningsskolenivå ges intyg efter avslutad kurs. Studerande på lärvux
grundläggande och gymnasiala ämnen/kurser får betyg eller intyg efter avslutad kurs.

