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Att studera som vuxen är roligt och 
stimulerande. Lärvux Växjö ger dig 
möjlighet att utvecklas och få nya 
kunskaper tillsammans med lärare 
och studiekamrater. 

Komvux som anpassad utbildning 
även kallat Lärvux erbjuder kurser 
för dig som är minst 20 år och har 
en intellektuell funktionsnedsättning 
eller förvärvad hjärnskada. Det  
kostar inget att gå på Lärvux. 

Lärvux Växjö finns i moderna och 
anpassade lokaler mitt i centrala 
Växjö. Lokalerna ligger i markplan 
och det är möjligt att lämnas och 
hämtas med färdtjänst vid entrén. 

På Lärvux kan du läsa på två nivåer 
motsvarande anpassad grund- och 
gymnasieskola. 

Undervisningen ges i kursform, ett 
begränsat antal timmar per vecka 
och studierna kan kombineras med 
annan sysselsättning eller arbete. 

Undervisningen sker i mindre 
grupper. Lärvux Växjö erbjuder 
utöver grupper utifrån ämne även 
särskilda undervisningsgrupper för 
dig som har förvärvad hjärnskada. 

Mer information om kurserna hittar 
du på www.skolverket.se eller genom 
att scanna QR-koderna som är  
nedan till höger om kurserna.

Välkommen till Lärvux Växjö 

Grundläggande nivå 
• Svenska 
• Svenska som andraspråk 
• Matematik 
• Engelska 
• Samhällskunskap 
• Natur och miljö (före detta  

träningsskolenivå)
• Hem- och konsumentkunskap

Gymnasienivå 
• Svenska 
• Svenska som andraspråk 
• Matematik 
• Engelska 
• Samhällskunskap 
• Hälsa 
• Hem- och konsumentkunskap
• Trafikkunskap 

Undervisningsgrupper för personer 
med förvärvad hjärnskada
Målet är att deltagarna ska få  
tillbaka kunskaper och förmågor som 
gått förlorade.  
 
Nivå och upplägg anpassas  
individuellt efter varje deltagare  
beroende på förkunskaper, behov 
och önskemål.  
 
Det ges möjlighet att fördjupa sig 
i ämnena svenska, matematik och 
engelska.

Du som har förvärvad hjärnskada 
är också välkommen att söka  
övriga kurser ur utbudet.

Teoretiska kurser 2023-2024

Här kan du läsa 
mer om innehållet  
i kurser på 
grundläggande 
nivå:

Här kan du läsa 
mer om innehållet  
i kurser på 
gymnasienivå:



Att arbeta som fastighetsskötare 
För att kunna arbeta som 
fastighetsskötare behöver du ha 
kunskaper om många saker. 

Du behöver känna till en hel del om 
din arbetsmiljö så att du inte skadar 
dig själv eller andra. 

Dessutom är det viktig att veta hur 
du gör för att hålla rent och snyggt 
i området och att naturen tas om 
hand. 

Du behöver också vara duktig på 
att möta människor i området där du 
arbetar.

Den här kursen är till för dig som är 
intresserad av arbete inom fastig-
hetsskötsel eller trädgårdsarbete. 
 
Du som redan arbetar inom 
fastighetsskötsel eller trädgårds- 
arbete och vill fördjupa dina 
kunskaper är också välkommen att 
söka.

Utbildningen består av tre delar: 
• Service och att möta människor 
• Arbetsmiljö och arbetsteknik
• Kunskaper om naturen och miljön

2023-2024 är sista året kursen ges. 
Du som vill läsa kursen kommer  
planera kursen individuellt  
tillsammans med din lärare.

Jobbkurser 2023-2024

Vill du veta mer om Lärvux  
och kanske besöka oss 

i våra lokaler? 
Ring eller mejla!

0470-438 89
aovlarvux@vaxjo.se

Välkommen på öppet hus  
torsdagen den 27 april klockan 14.00-18.00  

på Norrgatan 11 i Växjö.

Kommer ni en större grupp (fem eller fler) vill vi gärna att ni  
kontaktar oss i förväg.



 
 

Studieperioder och studiestart 
Kursstart för studier 2023/2024 sker i 
augusti. För de som söker efter den  
12 maj sker kursstart enligt överens-
kommelse i mån av plats. 

Du läser oftast en kurs under cirka ett 
år, men vi anpassar studietiden efter 
dina förutsättningar.  

Studieomfattning
De flesta kurserna har undervisning 
två timmar i veckan. Du kan läsa 
flera kurser samtidigt. 

Kurser, betyg och intyg
För kurser du läser och uppnår kurs-
målen för får du ett betyg, förutom 
i kursen Natur och miljö (före detta 
träningsskolenivå). Du kan alltid få ett 
kursintyg på att du studerar. 

Studieekonomi
När du läser en jobbkurs behåller du 
din habiliteringsersättning. Det gäller 
inte när du läser en teoretisk kurs. 

Kursstart augusti 2023
Sista ansökningsdag för höstens kur-
ser är 12 maj 2023 för start i augusti. 

Du ansöker genom att skicka in en 
ansökningsblankett. Blanketten finns 
på Lärvux hemsida. 

Du måste skicka med betyg från ti-
digare skolgång om du inte har gått 
en utbildning eller kurs på Lärvux 
tidigare. 

Du får svar på din ansökan i god tid 
före kursstart.

Information

Kontakta oss
Telefonnummer: 
0470-438 89

Epost:  
aovlarvux@vaxjo.se.


