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Uppdrag
▪ Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja 

eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. 

Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. 

Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper 

som utgör den gemensamma referensramen i 

samhället och som utgår från de grundläggande 

demokratiska värderingarna och de mänskliga 

rättigheterna.



Vem?
En vuxen är behörig att delta i Komvux på gymnasial nivå från och 

med den 1 juli det år hen fyller 20 år förutsatt att hen:

▪ är bosatt i Sverige

▪ saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge

▪ har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och

▪ i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

▪ Man kan vara behörig att läsa på Komvux även om man är yngre 

än 20 år, förutsatt att man uppfyller övriga ovanstående villkor 

samt något av dessa kriterier:

▪ har slutfört utbildningen på ett nationellt program i 

gymnasieskolan (examen, studiebevis och gymnasieintyg)

▪ Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens 

personliga förhållanden (KAA).



Vad?

Kock Barnskötare Undersköterska

SFI
Svenska som 
andraspråk 

grundläggande

Övriga kurser i 
katalogen hos externa 
utbildningsanordnare



SFI

En person har rätt att delta i SFI från och 
med andra kalenderhalvåret det år hen 
fyller 16 år. Det gäller om hen:

• är bosatt i Sverige, och

• saknar sådana grundläggande kunskaper i 
svenska språket som utbildningen syftar till att ge.



Komvux/folkhögskola

▪ Olika skolformer

▪ Vuxenutbildningen ger nationell 

gymnasieexamen (samma som gymnasieskolan)

▪ Folkhögskola ger studieomdömen och inte 

nationella kurser.

▪ Olika urvalsgrupper när dom söker till 

universitet

▪ Nivåtest



Hur? Ansökan

▪ Ansökan skickas till hemkommunen

▪ 2 veckor uppehåll vid jul, inga andra lov (dec-jan eller jan-feb)

▪ Viktigt att eleverna planerar och söker sina innan deadline

▪ Utbudet är synligt när ansökan är öppen

▪ Ansökan görs via vår hemsida

▪ Interkommunal ansökan

▪ SFI telefon eller mail



Vägledning

Studievägledning Studieplanering

Tyda betygsdokument

Examensutfärdande

Behörigheter

Bedömning av utländska betyg

Yrkesvägledning Motiverande samtal

Studiestartsstöd

Arbetsmarknadsinformation

CV-feedback, intervjuträning



Hjälpmedel

EHT (kuratorer, 
specialpedagoger)

Individuella 
stödbedömningar



Samverkan

Studiestartsstöd Trepartssamtal AF



Studiemedel

▪ CSN aktuellt när individen börjar studera på 

grundläggande nivå

▪ Ej CSN berättigat: SFI

▪ Bidrag och lån

▪ Studiestartsstöd

▪ Om man avbryter eller inte får godkänt på sin 

kurs kan det påverka möjligheten att få 

studiemedel för fortsatta studier



Kontaktvägar

Telefon Mail Drop in på plats Drop in digitalt Webbsida: https://www.sode

rtalje.se/skola-och-

forskola/utbildning-for-

vuxna/vuxenutbildningen/


