Ansökningsblankett för Lärvux Växjö läsåret 2017/2018

Utbildningen Lär känna ditt Växjö

Namn: 		

Personnummer:

Gatuadress: 		

Postadress:

Telefon bostad: 		

Mobil:

Ev. kontaktperson i bostaden:

E-post:

Ev. kontaktperson på arbetet:

E-post:

Utbildning jag tidigare har gått:
¨ Grundsärskola

¨ Gymnasiesärskola

¨ Träningsskola

¨ Annan utbildning

¨ Särskild utbildning för vuxna

Sista
ansökningsdag

Senaste skolår:

15 april 2017
Viktig information:
Plats:

Vi är i Lärvux lokaler på Norrgatan 11. Lokalerna är moderna och helt anpassade
efter verksamhetens behov. Ingången ligger i gatuplan. Färdtjänst kan enkelt
lämna och hämta i direkt anslutning till entrén.

Ansökan:
Skicka din
ansökan till:
Växjö kommun
Arbete och välfärd
Vuxnas lärande / Lärvux
Box 1222
351 12 Växjö

Du kommer att få svar på din ansökan
i god tid före kursstart.

Lär känna ditt Växjö
Växjö har en lång och spännande historia. I kursen studerar du staden och dess omgivningar genom
nedslag i en tusenårig historia. Kursen kopplar samman den lokala historien med den övriga
samhällsutvecklingen. Du lär känna historiska gestalter som Sankt Sigfrid, Nils Dacke och Carl von
Linné. Du får besöka viktiga platser och byggnader och ta del av Växjös historia i litteraturen och på
internet. Du får också pröva på att läsa handskrifter från 1600- och 1700-talen.
Kursen innehåller följande delar
• Växjös historiska utveckling
• Förstå hur historien påverkar oss idag
• Läs om Växjös historia
• Gör studiebesök till spännande platser
och byggnader i staden
• Sök fakta på internet
• Prova på att läsa gamla handskrifter
Foto: Mats Samuelsson
Studietid och ekonomi
Kursen börjar den 21 juni 2017 och vid träffas fem gånger: 21 juni, 28 juni, 12 juli, 2 augusti och
9 augusti. Tiden är klockan 13.00-16.00.

Betyg och intyg
Om du når kursmålen får du ett betyg, annars skrivs ett intyg.
Ansökan
Ansökan görs med blanketten på andra sidan! Sista ansökningsdag är 15 april 2017.
Vill du veta mer?
Kontakta Lärvux på telefon 0470 - 438 89
Utbildare
Lärvux Växjö, Kommunal vuxenutbildning
Arbete och välfärd

2017-02

