Ansökningsblankett för Lärvux Växjö läsåret 2018/2019

Utbildning för personer med förvärvad hjärnskada

Namn: 		

Personnummer:

Gatuadress: 		

Postadress:

Telefon bostad: 		

Mobil:

Ev. kontaktperson i bostaden:

E-post:

Ev. kontaktperson på arbetet:

E-post:

Vilken utbildning har du gått tidigare?
Senaste skolår:

Sista ansökningsdag

15 maj 2018
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.

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

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

Utbildning för personer med förvärvad hjärnskada
Lärvux Växjö erbjuder en utbildning riktad till personer med förvärvad hjärnskada. Målet är att deltagarna ska återerövra kunskaper och förmågor som gått förlorade och därmed få en bra vardag och en
god livskvalitet.
Kurser och individuellt upplägg
Utbildningen består av tre kurser:
• Matematik
• Svenska
• Engelska
Kursernas nivå och upplägg anpassas individuellt efter varje deltagare beroende på förkunskaper, behov och önskemål. Fokus ligger på de delar av kurserna du som elev har störst behov och nytta av.
Vi utgår ifrån innehållet i de nationella grundläggande och gymnasiala kursplanerna.
Datorn och internet är viktiga pedagogiska verktyg i alla tre kurser.
Undervisningen sker i små grupper på 3-6 deltagare.
För detaljerad information om de nationella kursplanerna, läs mer på www.skolverket.se
Studietid
Studierna pågår från vecka 33 år 2018 till vecka 25 år 2019.
Du träffar lärare och kurskamrater en halvdag, en till två gånger i veckan.
Betyg och intyg
Uppnår man kursmålen sätts betyg. I annat fall ges ett intyg på vad man lärt sig.
Samverkan
Utbildningen har tagits fram i samverkan med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Region Kronoberg
och omsorgsförvaltningen i Växjö kommun.
Vill du veta mer?
Kontakta Lärvux på telefon 0470 - 438 89
Använd ansökningsblanketten på andra sidan!
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