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I denna katalog finns kursutbudet för Åsö vuxengymnasium 
och SIFA. Utbudet för de andra skolorna som ingår i Campus 
Åsö hittar du på respektive webbplats. Campus Åsö erbjuder 
vuxenutbildning av hög kvalité med fokus på dig som elev. Du 
och våra skickliga lärare formar tillsammans kvalitén i din ut-
bildning. Vårt mål är en utbildning av hög kvalitet så att du ska 
nå dina utbildningsmål.

Hej!
Vad roligt att du funderar på att vidareutbilda dig och läsa dina kurser på Campus Åsö! Hos oss hittar du en 
stor variation av vuxenutbildning, allt under ett och samma tak. Du kan läsa grundläggande kurser, gym-
nasiekurser, kurspaket, yrkesutbildningar utifrån gymnasieskolans yrkesprogram, SFI-kombinationsutbildning, 
SFX-utbildningar och YH-utbildningar. På Campus Åsö hittar du vuxenutbildning med fokus på dig som elev. 
Du och våra skickliga lärare formar tillsammans kvalitén i din utbildning. För oss är det viktigt att oavsett kurs 

Varmt välkommen till Campus Åsö!

Önskar
Skolledningen på Campus Åsö

Karin Hallendahl Skogh biträdande Campuschef, Hans Alm biträdande rektor 
Skola Yrke, Tobias Fannkvist rektor Skola Yrke,  Stefan Magnusson biträdande 
rektor Skola Teori, Eva Griffith rektor Skola Språk, Anneli Hofström Campus-
chef, Karin Olsson Järvman biträdande rektor Skola Språk, Sirpa Wahlberg 
Borgström rektor Skola Teori.
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Campus Åsö 
-vuxenutbildning
samlad under ett tak

Campus Åsö -vuxenutbildningens olika delar 
På Campus Åsö samlas vuxenutbildningens olika 
delar under ett och samma tak för att ge dig de 
bästa förutsättningarna för att klara dina studier. 
Utbildningarna på Campus Åsö förbereder dig på bästa 
sätt för framtiden; vare sig det gäller högre studier eller 
arbete. Du kan studera på förmiddagar, eftermiddagar 
eller kvällar, antingen genom undervisning i klassrum 
eller på distans.

Åsö vuxengymnasium och Sifa
I katalogen hittar du utbudet för Åsö vuxengymnasium 
och Sifa. Utbudet är indelat i grundläggande kurser, 
gymnasiala kurser, kurspaket, yrkesutbildningar, 
intensivsvenska för akademiker, SFL, sfi på distans, 
och Sfi-komo. Kursutbudet för Frans Schartaus 
Handelsinstitut och YFI hittar ni på respektive webbplats.

På Campus Åsö hittar du:

• Åsö vuxengymnasium -Grundläggande komvuxkurser

• Åsö vuxengymnasium -Gymnasiala komvuxkurser

• Åsö vuxengymnasium -Gymnasiala yrkesutbildningar

• Åsö vuxengymnasium -Yrkeshögskoleutbildningar

• Åsö vuxengymnasium -SFY och sfi kombinationsutbildningar

• Åsö vuxengymnasium -SFL, Svenska för lastbilsförare

• SIFA -Intensivsvenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare

• SIFA -Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter

• SIFA -Intensivsvenska för pedagoger

• SIFA -SFI, kurs C och D studieväg 3 på distans 

• YFI -Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning

• Frans Schartaus Handelsinstitut -Yrkeshögskoleutbildningar

På Campus Åsö samlas vuxenutbildningens olika delar under ett och samma tak för att ge 
dig de bästa förutsättningarna för att klara dina studier. I Campus Åsös byggnad hittar du 
Åsö vuxengymnasium, SIFA, Frans Schartaus Handelsinstitut och YFI. Du kan välja att läsa 
gymnasiekurser, grundläggande kurser, kurspaket och yrkesutbildningar och yrkeshögskola.
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Vem får studera sfi? 
För att studera på sfi måste du var 16 år eller äldre, vara 
folkbokförd i Stockholms stad och ha ett behov av att stu-
dera svenska på sfi-nivå. Du har också rätt att läsa sfi om du 
är EU- eller EES-medborgare eller medborgare i Schweiz 
och har uppehållsrätt i Sverige. 

Sfi i kombination med yrkeskurser
På Campus Åsö kan du läsa sfi-utbildningar med fokus på 
ett yrke. Du som läser sfi på C eller D nivå och vill lära dig 
ett yrke kan läsa en så kallad kombinationsutbildning. När 
du läser en kombinationsutbildning läser du sfi samtidigt 
som du läser gymnasiala yrkeskurser inom ett yrke. Du kan 
välja mellan yrkena Barnskötare, Handel och administra-
tion eller Undersköterska. En kombinationsutbildning ger 
dig möjligheten till ett arbete direkt efter utbildningen.

SFX-utbildningar och sfi på distans
Du som redan har en akademisk utbildning eller har arbetat 
många år inom ett yrke i ett annat land kan läsa en SFX-ut-
bildning. På Campus Åsö hittar du sfx-utbildningar på SIFA 
(Stockholms Intensivsvenska för Akademiker) och på Åsö 
vuxengymnasium. På SIFA hittar du SFX-utbildningar för 
ingenjörer och arkitekter, pedagoger, jurister, ekonomer och 
samhällsvetare. På Åsö vuxengymnasium hittar du en SFX-
utbildning för lastbilsförare. Du som läser sfi på studieväg 3 
kan även studera sfi kurserna C och D på distans. 

Vem får studera på komvux på grundläggande och 
gymnasial nivå?
För att studera på grundläggande och gymnasial nivå hos 
oss på Åsö vuxengymnasium måste du vara folkbokförd  i 
någon av följande kommuner: Stockholm, Nacka, Värmdö, 
Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Upplands 
Väsby, Sollentuna eller Solna. Du söker alltid din komvux-
utbildning via din kommuns webbsida. Du som har gymna-
sieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasiet och 
behöver komplettera din utbildning är behörig även om du 
är under 20 år. Du som inte gått klart grundskolan har rätt 
att studera på grundläggande nivå. I första hand får du stu-
dera på grundläggande och gymnasial nivå om du inte har 
gått klart grundskolan eller gymnasiet. Du är också behörig 
att läsa på komvux om du har examen eller slutbetyg från 
gymnasiet men behöver komplettera för grundläggande- 
eller särskild behörighet till utbildning på högskola, uni-
versitet eller yrkeshögskola. 

Det här kan du studera på komvux
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans 
nivå. Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasiesko-
lans kurser. På Åsö vuxengymnasium kan du välja mellan 
att läsa fristående kurser på grundläggande- eller gymnasial 
nivå. Du kan även välja att läsa kurspaket eller yrkesutbild-
ningar.

Undervisning i klassrum eller på distans
Du kan välja att läsa komvuxkurser och yrkesutbildningar i 
klassrum eller på distans. Om du väljer undervisning i klass-
rum så har du lektioner med lärare dag- eller kvällstid. Om 
du läser på distans har du kontakt med lärare och kursdelta-
gare via webben eller telefon. För att läsa på distans krävs 
det att du har datorvana och tillgång till dator och internet. 
Prov skriver du i skolans lokaler.

Folkbokförd i annan kommun
Om du bor i en annan kommun än de som är listade här är 
det din hemkommun som bestämmer om du får studera hos 
oss eller inte. Skicka din ansökan och betygskopior till din 
hemkommun för beslut.

Nivåtest inför ansökan
Undervisningen på komvux är koncentrerad. Därför är det 
viktigt att du börjar på rätt nivå. Du som är osäker på dina 
kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, engelska el-
ler matematik kan göra ett nivåtest innan du ansöker till 
en kurs. Läs mer om nivåtester på din kommuns webbsida. 

                             

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) omfattar svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning på 
grundläggande nivå samt vuxenutbildning på gymnasial nivå. På sfi lär du dig att tala, läsa och 
skriva på svenska. Studier på grundläggande- och gymnasial nivå är till för dig som behöver läsa in 
grundskolan eller gymnasiet och för dig som behöver komplettera dina betyg för att komma in på 
universitet eller högskola. All undervisning är gratis.

Allmän information 
om vuxenutbildning 
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Åsö vuxengymnasium
Åsö vuxengymnasium är en del av Campus Åsö. Det är Stockholms stads eget komvux och Stock-
holms läns största utbildningsanordnare för vuxenutbildning. På Åsö vuxengymnasium kan du läsa 
vuxenutbildning på SFI-nivå, grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkeshögskole-nivå. På gym-
nasial nivå kan du välja om du vill studera i klassrum eller på distans. 

Komvux mitt på Södermalm
Åsö vuxengymnasium ligger mitt på Södermalm mellan 
Skanstulls och Medborgarplatsens tunnelbanestationer. Vi 
har ca 10 000 studerande varje år och erbjuder över 120 
olika kurser. Hos oss kan du välja om du vill studera på 
dagen eller på kvällen, i klassrum eller läsa på distans. För 
oss är det viktigaste att du hittar ett alternativ som ger dig 
de bästa förutsättningarna för att nå dina studiemål. Du kan 
läsa enstaka kurser eller hela utbildningar som motsvarar 
gymnasieskolans program. Vi har utbildningar på både sfi, 
grundläggande och gymnasial nivå.

Behöriga lärare
Det som kännetecknar oss bäst är våra välutbildade och en-
gagerade lärare. Över 98 % av lärarna på Åsö vuxengym-
nasium är behöriga lärare. Många av våra lärare har även 
forskarutbildning med fördjupade ämneskunskaper. 

Grundläggande kurser
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans 
nivå. På grundskolenivå erbjuder vi många olika kurser 
som Matematik, Engelska, Fysik, Historia och Svenska 
som andraspråk. Grundläggande kurser har ingen sista an-
sökningsdag utan du kan söka när som helst på året.

Gymnasiala kurser
Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans 
kurser. Därför måste du ha kunskaper motsvarar grund-
läggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Hos 
oss kan du välja mellan ca 120 olika fristående kurser. Du 
kan läsa kurserna i klassrum eller på distans.

Yrkesutbildningar och kurspaket
Åsö vuxengymnasium erbjuder två yrkesutbildningar: 
Barnskötarutbildning och Undersköterskeutbildning. 
Du kan läsa utbildningarna på distans eller i klassrum. Vi 
erbjuder även terminslånga kurspaket inom ekonomi och 
media. Du kan läsa till både Digital marknadsföringsassis-
tent och Ekonomiassistent, eller gå kurspaketet Startup där 
du lär dig att starta eget företag.

Naturvetenskapligt basår 
Hos oss kan du läsa Naturvetenskapligt basår för att 
komplettera din behörighet inom de naturvetenskapliga 
ämnena. Vårt Naturvetenskapliga basår är ett samarbete 
med Stockholms universitet. Du kan välja att läsa basåret i 
klassrum eller på distans.

Yrkeshögskoleutbildningar för undersköterskor
På Åsö vuxengymnasium hittar du två yrkeshögskole-
utbildningar för undersköterskor. Du kan vidareutbilda 
dig till Barnspecialistundersköterska eller till Specialist-
utbildad undersköterska inom anestesi, operation och in-
tensivvård. Utbildningarna är heltidsstudier på ett år och 
ger 200 yrkeshögskolepoäng. 

Sfi och yrke -kombinationsutbildningar
Läser du sfi på C- eller D- nivå och vill lära dig ett yrke 
som kan leda till arbete? Då kan du läsa sfi i kombination 
med en yrkesutbildning, en så kallad kombinationsutbild-
ning. Välj mellan yrkena Barnskötare, Handel och lager 
eller Undersköterska.  

Specialpedagogiska kurser
Vi har specialpedagogiska kurser i grundläggande ma-
tematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska. 
Dessa kurser går inte att söka via webben. Kontakta oss 
för mer information om ansökan. Om du är ny elev be-
höver du göra ett nivåtest innan du söker kursen. Infor-
mation om nivåtest hittar du på din kommuns webbsida.

Prövningar
Du som vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan 
göra en prövning. Det innebär att du redan har kunska-
per enligt kursplan och skriver prov, i de flesta fall både 
skriftligt och muntligt. Vi erbjuder två prövningstillfäl-
len per år. Anmälan sker via vår webbplats. 

Pedagogiskt stöd 
Hos oss hittar du många möjligheter till extra stöd. Vi 
har lärarledd stödundervisning i många ämnen såsom 
matematik, fysik och svenska som andraspråk. På vår 
webbsida kan du läsa mer om vilka stödkurser vi erbju-
der. För mer information om det stöd vi erbjuder elever 
i behov av stöd kontakta Karolina Rydlöf, speciallärare, 
08-50849554. 

Studie- och yrkesvägledning
Om du behöver vägledning och råd innan du börjar 
studera kan du få hjälp av studie- och yrkesvägledare 
via din kommun. Om du redan studerar hos oss kan du 
vända dig till våra studie- och yrkesvägledare. Du hittar 
kontaktuppgifter på vår webbsida.
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1.

2.

Kursstarter 2020/2021

När du studerar på komvux kan du få studiemedel. Du 
vänder dig till CSN för att ansöka om studiemedel eller 
om du har frågor om din ekonomi under din studietid. 
För mer information: www.csn.se. 

Poäng och studietakt

10
poäng

Deltid 75% 
=30 timmars 
studier per vecka

Deltid 50%
=20 timmars 
studier per vecka

Studiemedel och CSN

vecka

15
poäng
vecka

poäng

Alla kurser har poäng. Dessa ligger till grund för att räkna 
ut ditt studiestöd. För heltidsstudier krävs det att du läser 20 
poäng per vecka. OBS! En kurs på 100 poäng som läses på fem 
veckor räknas som heltidsstudier, läser du den på 10 veckor 
så läser du på halvfart, och om du läser på 20 veckor är det 
deltidsstudier.

Om du är folkbokförd i Stockholms stad ansöker 
du via webben på: komvux.stockholm.se. Bor 
du i Nacka, Värmdö, Täby, Danderyd, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker, Upplands Väsby, Sigtuna, 
Sollentuna eller Solna ansöker du vi din hemkom-
muns webbsida.
 

Du kan välja både kurser och kurspaket i samma 
anmälan, men max 20 alternativ. Rangordna det 
du helst vill läsa först.

Så här ansöker du till Åsö vuxengymnasium
Ibland behöver du komplettera din ansökan. Om 
du är folkbokförd i Stockholms stad skickar du in 
eventuella betygskopior och personbevis till 
Vuxenutbildningscentrum. Bor du i en annan 
kommun hittar du mer information på din kom-
muns webbsida.

Vuxenutbildningscentrum Stockholm
Postadress: Arbetsmarknadsförvaltningen, 
Box 17140, 104 62 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52
Telefon: 08-508 35 400
Webbsida: vuxenutbildning.stockholm

3.

Du får besked om du kommit in via din hemkommun. 
Om du fått en plats får du en kallelse från oss på Åsö 
vuxengymnasium ca 1-2 veckor innan kursstart.

Tacka nej till plats
Om du inte vill ha din plats på en kurs måste du 
meddela skolans expedition via e-post: 
asovuxengymnasium@edu.stockholm.se.

Antagningsbesked

Kursstart 3 augusti: ansök senast 7 juni

Kursstart 7 september: ansök senast 12 juli

Kursstart 12 oktober: ansök senast 16 augusti

Kursstart 4 januari: ansök senast 8 november

Kurser på grundläggande nivå kan du söka när som helst 
under året.

Heltid 100%
=40 timmars 
studier per vecka

20

vecka
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• Programstrukturer

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Svenska/Svenska som andraspråk  1, 2, 3 300
Engelska 5, 6 200
Matematik 1a/1b/1c 100
Gymnasiearbete 100

Dessutom
Matematik * 0/100/200

Historia 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1b 100

Samt
Kurser som till övervägande del får ingå i ett och 
samma nationella högskoleförberedande program i 
gymnasieskolan. 
 
OBS! 
I de godkända betygen måste det ingå kurser i svens-
ka eller svenska som andraspråk på sammanlagt 300 
gymnasiepoäng (svenska 1-3, alternativt svenska som 
andraspråk 1-3), engelska sammanlagt 200 gymna-
siepoäng (engelska 5 och 6) samt matematik på sam-
manlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1b eller 1c. I 
examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbete.)  

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Svenska/svenska som andraspråk 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a/1b/1c 100
Gymnasiearbete 100

Dessutom
Historia 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50

Naturkunskap 1a1 50

Samt
Yrkeskurser som till övervägande del får ingå i ett 
och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan 
med sammanlagt högst 1800 gymnasiepoäng.  

OBS! 
Idrott- och hälsa får inte ingå i en gymnasieexamen 
från komvux  fr.o.m 1 januari 2017.  

Om du väljer att läsa mot en gymnasieexamen väljer du en yrkesexamen eller en högskoleförbe-
redande examen. Du väljer också en programinriktning och läser de kurser som följer program-
met. Ditt examensbevis beställer du sedan hos skolans studie- och yrkesvägledare eller via din 
hemkommun.

Examensbevis Yrkesexamen
2400 gymnasiepoäng

Högskoleförberedande program
• Ekonomiprogrammet
• Estetiska programmet
• Humanistiska programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Gymnasieexamen,
kurs- och slutbetyg

Examensbevis Högskoleförberedande examen
2400 gymnasiepoäng

*Ytterligare matematik i omfattning motsvarande 
valt program
Matematik utöver Matematik 1a/1b/1c i omfattning mot-
svarande valt program:
•  Estetiska och humanistiska programmen 0 p.
•  Ekonomi och samhällsvetenskapsprogrammen 100 p.
•  Naturvetenskaps- och teknikprogrammen 200 p.

Ersätta naturkunskap
Kursen naturkunskap får ersättas med kurser i biologi, 
fysik och kemi.

Behörighet till högskola
Du kan komplettera ditt yrkesprogram med vissa kurser 
och därmed få grundläggande behörighet för högskole-
studier. 

Kurserna du behöver ha godkända betyg i för att få 
grundläggande behörighet är:
• Svenska 2 och 3/Svenska som andraspråk 2 och 3.
• Engelska 6

 

Yrkesprogram
• Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Fordons- och transportprogrammet
• Handels- och administrationsprogrammet
• Hantverksprogrammet
• Hotell- och turismprogrammet
• Industritekniska programmet
• Naturbruksprogrammet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
• VVS- och fastighetsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
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Slutbetyg
Regeringen har beslutat om en förordningsändring som 
innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får 
utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Läs mer på 
Regeringskansliets webbsida: regeringen.se. 

Beställa kursbetyg
När du är klar med en kurs får du betyg. Betygsskalan har 
beteckningarna A-F, där A är det högsta betyget och E är 
det lägsta godkända. F innebär icke godkänt. Du får betyg 
efter varje avslutad kurs. Om du vill ha en utskrift måste du 
beställa den på expeditionen. 

Inför högskolestudier
För aktuell information om tillträdesregler för högsko-
lestudier se Antagningens webbsida antagning.se eller 
prata med en studie-och yrkesvägledare. Om du behöver 
slutbetyg eller examensbevis efter avslutad gymnasieut-
bildning behöver du kontakta skolans studie- och yrkes-
vägledare. 

Sista kompletteringsdag till högskolan inför hösten 2020 
är den 18 juni 2020 och för våren 2021 så är sista kom-
pletteringsdag 3 december. För att vara säker på att få 
slutbetyget eller examensbeviset i tid så måste du kontak-
ta våra studie- och yrkesvägledare direkt efter satt betyg.

Särskild behörighet 
Många utbildningar på universitet, högskola och 
yrkeshögskola kräver att du har fördjupade kunskaper 
inom vissa ämnen. Detta kallas för särskild behö-
righet. Några kurser som kan krävas för särskild 
behörighet på universitet och högskola är: Biologi, 
Kemi, Fysik, Naturkunskap, Matematik 3-4, Histo-
ria, Samhällskunskap, Psykologi. På Yrkeshögsko-
lan kan den särskilda behörigheten se annorlunda 
ut. Exempel på kurser som kan krävas för särskild 
behörighet på Yrkeshögskola: Programmering, 
Företagsekonomi och Webbutveckling. Läs mer om 
särskild behörighet på: antagning.se.

Meritpoäng 
Meritpoäng är extra poäng för vissa kurser som 
höjer meritvärde av dina gymnasiala betyg. Du kan 
få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, 
engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs 
att du får godkänt betyg (E) eller högre i kursen. 
OBS! Kurser som krävs för behörighet ger inte 
meritpoäng. Läs mer om meritpoäng på antagning.se.

Utländska gymnasiebetyg
Du som har en avslutad utländsk gymnasieutbildning 
vänd dig till Universitets- och högskolerådet för bedöm-
ning av dina betyg: utbildningsbedomning.uhr.se/.

Söka stipendium
Du som studerar inom vuxenutbildningen har  möjlighet 
att ansöka om stipendier. Du söker via de kommunala 
vuxengymnasiernas stiftelse för stipendier och premier. 
Stipendiernas storlek varierar, eftersom de baseras på fon-
dernas årliga avkastning och tidigare års utdelning. Det 
innebär att ett år kan utdelningen omfatta större belopp än 
ett annat år. Det är Donationsstiftelsegruppen som beslu-
tar om utdelning och de meddelar endast om ansökningen 
är beviljad. 

Ansökningsblanketter hittar du på skolans webbplats: 
asovuxengymnasium.stockholm.se

Särskild behörighet och 
meritpoäng
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Examensceremoni 
för komvuxelever 

I juni 2019 arrangerade Åsö vuxengymnasium sin allra första exa-
mensceremoni för komvuxstuderande. Ceremonin är unik i sitt slag. 
Nästa examenceremoni är planerad till juni 2020. 

10

Studentfirande för komvuxelever 
Onsdagen den 12 juni arrangerade Åsö 
vuxengymnasium sin allra första exa-
mensceremoni i skolans lokaler på Sö-
dermalm. Cirka 120 elever som tagit ut 
sin gymnasieexamen eller slutbetyg 
från Åsö vuxengymnasium under 2018 
och 2019 blev inbjudna till ceremonin.

Diplom, blomma och hyllningstal 
Ceremonin inleddes med välkomsttal 
från rektor Sirpa Wahlberg Borgström 
och Bengt Jönsson, avdelningschef för 
vuxenutbildningen i Stockholms stad. 
Under ceremonin fick de studerande ta 
emot diplom och blomma på scenen. 
Efter ceremonin firade de studerande 
sin examen med familj och vänner i 
skolans bibliotek.

Elever bakom idén till ceremoni
Idén till examensceremonin kom från 
skolans elever. 
– Det började med att flera elever kon-
taktade mig via mejl och telefon. Alla 
uttryckte sin glädje över att äntligen få 
sitt slutbetyg eller gymnasieexamen, 
men många ställde frågan om det finns 
det något studentfirande för komvux-
elever? förklarar rektor Sirpa Wahl-
berg Borgström. Hon fortsätter.
– Alla elevsamtalen och mejl inspirera-
de oss. Under hösten 2018 tillsatte vi en 
arbetsgrupp med uppdraget att planera, 
ordna och genomföra den här ceremo-
nin. Och det gjorde vi bra.

En högtid för komvuxelever
Avdelningschef för vuxenutbildningen 
i Stockholms stad Bengt Jönsson lyfter 
betydelsen av ett forum där komvux-
elever kan fira sina studieprestationer.
– Examensceremonin på Åsö vux-
engymnasium är en högtidsdag. Det 
är en dag då vi firar våra studerande 
som tagit examen från komvux som 
många gånger är svårare och tuffare 
än gymnasiet. Studierna på komvux 
är i ett snabbt studietempo. Det krävs 
disciplin och hårt arbete. När man stu-
derar som vuxen behöver man ibland 
även balansera studierna med jobb och 
familj. 

Ceremonin tar mellan 1-2 timmar och 
hålls i skolans lokaler. Alla som del-
tar vid ceremonin tilldelas ett diplom, 
blomma samt bjuds på lättare tilltug och 
musikunderhållning. Du som deltar får 
även chans att ta med familj och vänner. 
Mer information om själva ceremonin 
får du i inbjudan.

Frågor? 
Om du har frågor som rör examenscere-
monin kan du maila: 
asovuxengymnasium@edu.stockholm.se

 

Vad betyder möjligheten att ta 
studenten som vuxen för dig?
– Jättemycket! När jag gick ut gymnasiet 
för tre år sedan utan fullständig gymna-
sieexamen kändes det som studenten inte 
var för mig. Att jag inte kunde fira or-
dentligt. Men examensceremonin på Åsö 
vuxengymnasium var verkligen för mig. 
Den dagen var jag jätteglad och jättestolt 
över mig själv.

Vad var det bästa med examens-
ceremononin?
– Det bästa med examensceremonin var 
att få fira med familj och vänner. Och att 
bli uppropad på scenen för att få diplom 
och ros. Det fick mig att känna mig stolt 
och att jag har gjort något bra.

Examenceremonin 
2020
-Så anmäler du dig

Sadaf, 23 år 
Deltog i examensceremonin 2019

Hur går ceremonin till?

ARTIKEL

Studerande på Åsö vuxengymnasium firar sin examen med familj och vänner i skolans bibliotek.

Sadaf tar emot diplom och ros på scen under ceremonin.

Hur anmäler jag mig?
Datumet för nästa examensceremoni är 
ännu inte fastställt. Du som tar ut gym-
nasieexamen eller slutbetyg från Åsö 
vuxengymnasium under 2020 kommer 
att i god tid innan ceremonin få en inbju-
dan via mejl. Inbjudan kommer även att  
innehålla en anmälningslänk.
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Vår lärplattform Moodle 
På Åsö vuxengymnasium använder vi lärplattformen Moodle. I Moodle skapar du ett eget konto 
och kan på så sätt få tillgång till kursmaterial, kursplanering, uppgifter och möjlighet att kontakta 
din lärare. Moodle används av både elever som läser kurser på distans och elever som läser i klass-
rum. För att få tillgång till Moodle så krävs det att du har en fungerande emejladress och tillgång 
till en dator, läsplatta eller smartphone som är kopplad till internet.

Hitta till Moodle1. 2. Skapa konto Bekräfta konto3.

Moodle hittar du enklast om du surfar 
till Åsö vuxengymnasiums webbplats:
asovuxengymnasium.stockholm.se. 
Du klickar sedan på länken som finns 
högst upp på sidan.

Hitta till din kurssida i Moodle

4. 5. 6. Klart att använda!

Nu kan du börja använda Moodle! Du 
kan komma åt dina kurssidor från din 
dator, läsplatta och smartphone.

Hitta din skola

Om du är en ny användare börjar du 
med att skapa ett nytt konto genom att 
klicka på knappen Starta nu genom att 
skapa ett nytt konto.

Välj ett valfritt användarnamn och 
lösenord och fyll i övriga uppgifter. 
Klicka sedan på knappen Skapa mitt 
nya konto. Du får nu ett bekräftelsemail 
till din angivna e-postadress. Titta även 
i skräppostmappen. Bekräfta kontot. 

När du har loggat in med ditt nya 
konto så kommer du till startsidan 
som ser ut som ovan. Välj nu din skola 
genom att klicka på Åsö. Du ska nu 
komma till en sida med en lista över 
ämnen. Du kan även välja att söka 
efter kursen i sökrutan.

Nu ska du klicka på det ämne du ska 
läsa och sedan letar du upp din exakta 
kurs och lärare i listan. När du hittat din 
kurs så klickar du på den och fyller i den 
kursnyckel som du fått i välkomstmailet 
från din lärare eller under första 
lektionen. Nu ska du ha tillgång till 
kurssidan och kursmaterialet.

Hitta din kurs



Grundläggande kurser



Biologi grundläggande, 150 poäng
Kurskod: GRNBI02
Kursen motsvarar grundskolans nivå. Under kursen Biologi 
grundläggande utvecklar du kunskaper om biologiska sam-
manhang. Målet är att du ska bli nyfiken och vilja veta mer 
om människan och naturen. Du läser kursen i klassrum.
 
Start Slut Veckor Dag och tid           Gruppnamn
12 okt 18 dec  10  Ti,To 17:00-20:00      ÅV2010GRBIOQ24

Fysik grundläggande, 150 poäng
Kurskod: GRNFYS2
Kursen motsvarar grundskolans nivå. Du utvecklar kun-
skaper om fysikaliska sammanhang, och lär känna fysikens 
begrepp, teori och metoder. Ett av kursens mål är också 
att du ska bli nyfiken och intresserad av att undersöka din 
omvärld. Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt  10 Ti,To 17:00-20.00       ÅV208GRFYSQ24

Geografi grundläggande, 150 poäng
Kurskod: GRNGE02
Kursen motsvarar grundskolans nivå. Du utvecklar kunska-
per om hur människan samspelar med samhälle och natur 
och om de livsmiljöer detta ger upphov till. Du lär dig också 
geografiska begrepp och metoder. Du läser kursen i klass-
rum. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
12 okt 18 dec   10  Ti, To 13:00-16:30  ÅV2010GRGEOK48 

Start Slut      Veckor    Dag och tid                Gruppnamn 
3 aug 9 okt    10           Må,Ti,On 09:00-12:00  ÅV208GRENAK135  
12 okt 18 dec     10           Må,Ti,On 09:00-12:00   ÅV2010GRENAK135 

Delkurs 1, 100 poäng

Start Slut      Veckor    Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt  10           On-Fr 09:00-12:00     ÅV208GRENBK579  
12 okt 18 dec      10           On-Fr 09:00-12:00     ÅV2010GRENBK579 

Start Slut      Veckor   Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10         Må,Ti,To,Fr 08:30-12:30  ÅV208GRENCK1379
12 okt 18 dec   10         Må,Ti,To,Fr 08:30-12:30  ÅV2010GRENCK1379

Delkurs 3, 200 poäng

Start Slut      Veckor   Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt       10         Må,Ti,To,Fr 08:30-12:30  ÅV208GRENDK1379 
12 okt 18 dec        10        Må,Ti,To,Fr 08:30-12:30  ÅV2010GRENDK1379

Delkurs 4, 200 poäng

Delkurs 2, 100 poäng

Kurskod: GRNENGA

Kurskod: GRNENGB

Kurskod: GRNENGC

Kurskod: GRNENGD

Engelska grundläggande, delkurs 1-4
Kurskod: GRNENG
Kursen motsvarar grundskolans nivå. Engelska på grundläg-
gande nivå består av fyra delkurser. Delkurs 1 och 2 är båda 
på 100 poäng medan delkurs 3 och 4 är på 200 poäng vardera. 
Du läser kursen i klassrum.

Historia grundläggande, 150 poäng
Kurskod: GRNHIS2
Kursen motsvarar grundskolans nivå. Du utvecklar kunska-
per om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 
olika tidsperioder, och lär dig att använda historiskt källma-
terial. Du läser kursen i klassrum.
 
Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt  10 Må,On 13:00-16:30  ÅV208GRHISK26
12 okt 18 dec  10  Må,On 13:00-16:30  ÅV2010GRHISK26

Grundläggande
kurser 
Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. 
På grundskolenivå erbjuder vi olika kurser bland annat 
matematik, engelska, fysik, historia och svenska som an-
draspråk. På följande sidor hittar du våra grundläggande 
kurser så att du lätt kan urskilja dem från våra kurser på 
gymnasial nivå. Du kan söka till grundläggande kurser när 
som helst under året. 

G
rundläggande kurser
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Matematik grundläggande, delkurs 1-4
Kursena motsvarar grundskolans nivå. Delkurs 1 och 2 är båda 
på 100 poäng medan delkurs 3 och 4 är på 200 poäng vardera. 
Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid         Gruppnamn 
3 aug 9 okt  10 On-Fr 09:00-12:00   ÅV208GRMAAK579
12 okt 18 dec  10 On-Fr 09:00-12:00   ÅV2010GRMAAK579 

Delkurs 1, 100 poäng

Start Slut Veckor Dag och tid          Gruppnamn 
3 aug 9 okt  10 Ti-To 09:30-15:30    ÅV208GRMACK357
3 aug 18 dec 20 Ti-To 09:30-15:30    ÅV208GRMACK357XS 
12 okt 18 dec       10              Ti-To 09:30-15:30    ÅV2010GRMACK357

Delkurs 3, 200 poäng

Start Slut Veckor Dag och tid           Gruppnamn 
3 aug 9 okt  10 Ti-To 09:30-15:30     ÅV208GRMADK357
3 aug 18 dec 20 Ti-To 09:30-15:30     ÅV208GRMADK357XS
12 okt 18 dec       10 Ti-To 09:30-15:30     ÅV2010GRMADK357

Delkurs 4, 200 poäng

Delkurs 2, 100 poäng

Start Slut Veckor Dag och tid           Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 On-Fr 09:00-12:00     ÅV208GRMABK579
12 okt 18 dec 10 On-Fr 09:00-12:00     ÅV2010GRMABK579

Kurskod: GRNMATA

Kurskod: GRNMATB

Kurskod: GRNMATC

Kurskod: GRNMATD

Religionskunskap grundläggande, 150 p
Kurskod: GRNREL2
Kursen motsvarar grundskolans nivå.. Kursen ger kun-
skaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige 
och andra delar av världen. Du läser kursen i klassrum. 

Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10  Tis, Tor 13:00-16:30     ÅV2010GRRELK26

Samhällskunskap grundläggande, 150 p
Kurskod: GRNSAM2
Kursen motsvarar grundskolans nivå. Kursen ger kunskaper 
och ökad förståelse för din omvärld, ideologier, folkrörelser 
och traditioner. Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må, On 09:00-12:00     ÅV208GRSAMK15
12 okt 18 dec  10 Ti, To 09:00-12:00    ÅV2010GRSAMK37

Svenska grundläggande, 600 poäng
Kursena motsvarar grundskolans nivå. Delkurs 2, 3 och 4 är på 
200 poäng vardera. Du läser kursen i klassrum.

Delkurs 3, 200 poäng

Delkurs 4, 200 poäng

Delkurs 2, 200 poäng

Start Slut       Veckor   Dag och tid                 Gruppnamn 
3 aug 9 okt    10           Må,On-Fr 08:30-12:30         ÅV208GRSVEBK3579
3 aug 18 dec       20           Må,On-Fr 08:30-12:30          ÅV208GRSVEBK3579X 
12 okt 18 dec     10           Må,On-Fr 08:30-12:30         ÅV2010GRSVECK3579 

Start Slut      Veckor   Dag och tid                  Gruppnamn 
3 aug 9 okt         10          Må,On-Fr 08:30-12:30      ÅV208GRSVECK3579
3 aug 18 dec       20          Må,On-Fr 08:30-12:30     ÅV208GRSVECK3579X
12 okt 18 dec       10          Må,On-Fr 08:30-12:30     ÅV2010GRSVECK3579 

Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
3 aug 9 okt   10 Må,On-Fr 08:30-12:30  ÅV208GRSVEDK3579 
3 aug 18 dec 20 Må,On-Fr 08:30-12:30  ÅV208GRSVEDK3579X 
12 okt 18 dec 10 Må,On-Fr 08:30-12:30  ÅV2010GRSVEDK3579

Kurskod: GRNSVEB

Kurskod: GRNSVEC

Kurskod: GRNSVED

14

Kemi grundläggande, 150 poäng
Kurskod: GRNKEM2
Du utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang, och får 
utföra en del praktiska övningar. Ett av kursens mål är också 
att du ska bli nyfiken och intresserad av att undersöka din 
omvärld. Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid           Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10              Må,On 17:00-20:00    ÅV208GRKEMQ13
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Svenska som andraspråk grundläggande 
delkurs 2-4, 600 poäng
Du börjar oftast med att läsa delkurs 2 efter avklarad SFI 
utbildning nivå D. Du läser sedan  nivå 3 och 4. Under kur-
serna blir du säkrare på det svenska språket och får förutsätt-
ningar att ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. För att få stu-
dera på gymnasial nivå behöver du godkänt betyg i Svenska 
som andraspråk grundläggande delkurs 4.  

Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. Är du osäker på 
din nivå kan du göra ett nivåtest. För mer info om nivåtester 
kontakta din kommun. Du läser kursen i klassrum.

Delkurs 3, 200 poäng

Delkurs 4, 200 poäng

Delkurs 2, 200 poäng

Start Slut      Veckor  Dag och tid                   Gruppnamn 
3 aug 9 okt       10           Må-To 08:30-12:30    ÅV208GRSVABK1357
3 aug 9 okt       10           Ti,To 17:30-20:45              ÅV208GRSVABQ24
7 sept  13 nov    10           Ti,To 17:30-20:45              ÅV209GRSVABQ24 
12 okt 18 dec     10           Må-To 08:30-12:30           ÅV2010GRSVABK1357 
12 okt 18 dec     10           Ti,To 17:30-20:45   ÅV2010GRSVABQ24 

Start Slut      Veckor   Dag och tid                  Gruppnamn 
3 aug 9 okt       10            Må,Ti,To,Fr 08:30-12:30  ÅV208GRSVACK1379 
3 aug 9 okt       10            Ti,To 17:30-20:45   ÅV208GRSVACQ24 
7 sept  13 nov    10            Ti,To 17:30-20:45             ÅV209GRSVACQ24
12 okt 18 dec     10            Må,Ti,To,Fr 08:30-12:30 ÅV2010GRSVACK1379 
12 okt 18 dec     10            Ti,To 17:30-20:45   ÅV2010GRSVACQ24

Start Slut      Veckor     Dag och tid                 Gruppnamn 
3 aug 9 okt       10              Må,On-Fr 08:30-12:30    ÅV208GRSVADK1579 
3 aug 9 okt       10              Ti,To 17:30-20:45            ÅV208GRSVADQ24
7 sept  13 nov    10              Ti,To 17:30-20:45            ÅV209GRSVADQ24
12 okt 18 dec     10              Må,On-Fr 08:30-12:30    ÅV2010GRSVADK1579 
12 okt 18 dec     10              Ti,To 17:30-20:45            ÅV2010GRSVADQ24

Kurskod: GRNSVAB

Kurskod: GRNSVAC

Kurskod: GRNSVAD

Svenska som andraspråk grundläggande 
delkurs 1, 100 poäng
Delkurs 1 är för dig som behöver repetera delar från 
SFI. Här kommer du främst att få arbeta med enkel läs-
förståelse och du kommer att lära dig att skriva enklare 
texter. Du får även träna på att tala och förstå svenska. 
-du kan läsa kursen på 10 veckor; 3 augusti till 9 oktober

eller
-du kan läsa kursen på 20 veckor; 3 augusti till 18 december

Du har lektioner på tisdagar och torsdagar kl. 13.00-15.00.

Ansökan: För att ansöka till delkurs 1 så kontaktar du vuxenut-
bildningscentrum. Du hittar kontaktuppgifter på webben:
vuxenutbildning.stockholm/vuxenutbildningscentrum/

G
rundläggande kurser
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Gymnasiekurser,
kurspaket och basår



Affärsjuridik, 100 poäng 
Kurskod: JURAFF0
Kursen Affärsjuridik ger dig kunskap om de lagar och regler 
som berör företag. Bland annat lär du dig vad som gäller för 
avtal, köp och försäljning och marknadsrätt. Du kan läsa kur-
sen i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i sko-
lan vid redovisningar, delprov och slutprov. 

Biologi 2, 100 poäng 
Kurskod: BIOBIO02
Kursen Biologi 2 utvecklar dina kunskaper om cell- och 
molekylärbiologi och organismens funktion. Dessutom lär 
du dig mer om biologins betydelse för individ och sam-
hälle. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans.  
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lär-
plattform och du är på plats i skolan vid introduktion, labora-
tioner och prov. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt  10 Må, On 09:00-12:00    ÅV208AFF0K15
3 aug 9 okt  10 DISTANS  ÅV208AFF0D  
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010AFF0D

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10 Må,On 08:30-12:00  ÅV2010BIO02K15 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010BIO02D

Teoretiska gym
nasiala kurser

Gymnasiala 
teoretiska kurser 
Gymnasiekurser på komvux motsvarar gymnasieskolans 
kurser, vilket kräver att du har kunskaper motsvarande 
grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. 
Du kan välja mellan olika fristående kurser eller komplet-
tera din utbildning för att få grundläggande eller särskild be-
hörighet för vidare studier. På följande sidor finner du våra 
teoretiska kurser på gymnasial nivå. Gymnasiala yrkeskur-
ser hittar du på sidorna 34-45.
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Data för nybörjare, 50 poäng
Kurskod: KGYORI11ab
Kursen Data för nybörjare är en orienteringskurs där 
du lär dig grundläggande datakunskap. Genom att höja 
din digitala kompetens får du de bästa förutsättning-
arna för att klara dina studier och kunna delta aktivt i 
arbetsliv och samhällsliv. Du läser kursen i klassrum. 
Du söker kursen hos din studie- och yrkesvägledare. 

Kursens innehåll:
•Officepaketet (Excel, Power Point, Word)
•E-post
•Skrivbordsvyn 
• Datakunskap; begrepp och uttryck inom digitalisering
•Skapa enklare presentationer och innehåll
•Tangentbordet
•Internetsökning

Animation 1, 100 poäng
Kurskod: ANIANI01
Under kursen får du lära dig att skapa manus och storyboard, 
klassisk animation med papper och penna, stopmotion-tekni-
ker, grundläggande hantering av programvara, rörelser, rytm 
och tempo i animation. Du kan läsa kursen i klassrum eller 
på distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår 
digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisning-
ar, delprov och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt  10 Ti,To 09:00-12:00  ÅV208ANI01K37
3 aug 9 okt  10 DISTANS  ÅV208ANI01D  
12 okt 18 dec 10 Må,On 13:00-16:00  ÅV2010ANI01K26
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010ANI01D 

Biologi 1, 100 poäng 
Kurskod: BIOBIO01
I Biologi 1 lär du dig bland annat om ekologi, genetik och 
bioteknik. Du får också lära dig naturvetenskapliga arbets-
metoder samt biologins betydelse för individ och samhälle. 
Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser 
kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och 
du är på plats i skolan vid introduktion, laborationer och prov. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt   10 Ti, To 08:30-12:00  ÅV208BIO01K37 
3 aug 9 okt   10 DISTANS  ÅV208BIO01D
12 okt 18 dec 10 Ti, To 13:00-16:30  ÅV2010BIO01K48 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV208BIO01D 
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Engelska 5, 100 poäng
Kurskod: ENGENG05 
Under kursen Engelska 5 utvecklar du din förståelse för språ-
ket genom att kritiskt tolka innehåll, utveckla din förmåga att 
skriva och tala engelska. Genom kursmaterialet får du insikt i 
den engelskspråkiga världen. Du kan läsa kursen i klassrum 
eller på distans. När du läser kursen på distans studerar du 
via vår digitala lärplattform. Du är på plats i skolan vid några 
provtillfällen, muntligt och skriftligt. Proven skrivs i skolan.  

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To  09:00-12:00  ÅV208ENG05K37 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 13:00-16:00  ÅV208ENG05K48  
3 aug 9 okt 10 Ti 17:30-20:30  ÅV208ENG05Q2
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208ENG05D 
12 okt 18 dec 10 Ti,To 09:00-12:00  ÅV2010ENG05K37 
12 okt 18 dec 10 Ti,To 13:00-16:00  ÅV2010ENG05K48  
12 okt 18 dec 10 Ti 17:30-20:30  ÅV2010ENG05Q2
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010ENG05DD 

Engelska 6, 100 poäng 
Kurskod: ENGENG06 
I kursen Engelska 6 utvecklar du dina språkkunskaper genom 
att träna på att variera ditt språk både i tal och skrift. Du får 
lära dig att tolka, analysera och använda retoriska grepp i både 
tal och skrift. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala 
lärplattform. Du är på plats i skolan vid några provtillfällen, 
muntligt och skriftligt. Proven skrivs i skolan.  
 
Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 09:00-12:00  ÅV208ENG06K15
3 aug 9 okt 10 Må,On 13:00-16:00  ÅV208ENG06K26
3 aug 9 okt 10 Ti 17:30-20:30  ÅV208ENG06Q2
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208ENG06D  
12 okt 18 dec 10 Må,On 09:00-12:00  ÅV2010ENG06K15
12 okt 18 dec 10 Må,On 13:00-16:00  ÅV2010ENG06K26  
12 okt 18 dec 10 Ti 17:30-20:30  ÅV2010ENG06Q2
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010ENG06D

Engelska 7, 100 poäng
Kurskod: ENGENG07
Kursen Engelska 7 ger dig bland annat kunskap i hur du be-
handlar ett ämne ur olika perspektiv genom att resonera, vär-
dera och argumentera i en vetenskaplig uppsats. Du får lära 
dig att tolka, analysera och använda retoriska grepp i både tal 
och skrift. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala 
lärplattform. Du är på plats i skolan vid några provtillfällen, 
muntligt och skriftligt. Proven skrivs i skolan.  

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må, On 13:00-16:00  ÅV208ENG07K26
3 aug 9 okt 10 Tis 17:30-20:30  ÅV208ENG07Q2 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208ENG07D
12 okt 18 dec 10 Må, On 13:00-16:00  ÅV2010ENG07K26
12 okt 18 dec 10 Tis 17:30-20:30  ÅV2010ENG07Q2 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010ENG07D
 

Filosofi 1, 50 poäng
Kurskod: FIOFIO01
Kursen tar upp olika verklighetsuppfattningar, vetenskaps-
teoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder. Du får 
kunskap om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunk-
ter och normativa etiska teorier, kunskaper om existentiella 
frågor och samhällsfilosofi. Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10  Ti,To 13:00-15:00  ÅV2010FIO01K1948 

Entreprenörskap, 100 poäng
Kurskod: ENTENR0
Du lär dig hur man skapar, förverkligar och vidareutvecklar 
idéer samt som entreprenörskapets betydelse för individer, 
organisationer, företag och samhällen. Du kan läsa kursen 
i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i sko-
lan vid redovisningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 18 dec 20 Ti 17:30-20:30   ÅV208ENR0Q2 
3 aug 18 dec 20 DISTANS    ÅV208ENR0D
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010ENR0D 
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Digitalt skapande 1, 100 poäng 
Kurskod: DIGDIG01
I kursen  lär du dig att förstå övergången från skiss och digi-
tal skapandeprocess till färdig produkt. Du kan läsa kursen i 
klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans stu-
derar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan 
vid redovisningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 13:00-16:00 ÅV208DIG01K48
3 aug 9 okt  10 DISTANS  ÅV208DIG01D   



Fysik 1a, 150 poäng
Kurskod: FYSFYS01a 
I Fysik 1a lär du dig om rörelse och kraft, energi, strålning, 
samt klimat- och väderprognoser. Du får också kunskaper 
om arbetssätt och matematiska metoder. Du kan läsa kursen 
i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och du är på plats i 
skolan vid introduktion, laborationer och prov. 
Start Slut      Veckor   Dag och tid                Gruppnamn 
3 aug 9 okt      10             Må,On,To 13:00-16:30   ÅV208FY01AK268
3 aug 9 okt      10             DISTANS                  ÅV208FY01AD 
12 okt 18 dec    10             Må,On,Fr 08:30-12:00   ÅV2010FY01AK159
12 okt 18 dec   10             DISTANS                  ÅV2010FY01AD
 

Fotografisk bild 2, 100 poäng
Kurskod: FOTFOT02
Fotografisk bild 2 är en fortsättningskurs på Fotografisk bild 
1, där du får fördjupade kunskaper i ljussättningkomposition 
och olika tekniker inom fotografi. Du kan läsa kursen i klass-
rum eller på distans. När du läser kursen på distans studerar 
du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid 
redovisningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti, To 13:00-16:00      ÅV208FOT0248
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208FOT02D 
12 okt 18 dec 10 Ti, To 09:00-12:00      ÅV2010FOT0237
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010FOT02D

Teoretiska gym
nasiala kurser
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Fotografisk bild 1, 100 poäng
Kurskod: FOTFOT01
Under kursen Fotografisk bild 1 lär du dig grunderna i foto-
grafi. Du får grundläggande kunskaper i fotografering med 
digital systemkamera, grunderna inom digital bildbehand-
ling samt bildanalys och bildberättande. Du kan läsa kursen 
i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i sko-
lan vid redovisningar, delprov och slutprov.  

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må, On 13:00-16:00  ÅV208FOT01K26 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208FOT01D 
12 okt 18 dec 10 Må, On 09:00-12:00  ÅV2010FOT01K15
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010FOT01D

Fysik 2, 100 poäng
Kurskod: FYSFYS02
Fysik 2 bygger på Fysik 1a eller Fysik 1b2. Kursen ger dig 
fördjupade kunskaper i ämnet. Du får bland annat kunska-
per om rörelse och krafter och om universums utveckling 
och struktur. Under kursens gång lär du dig också att skapa 
matematiskt enkla modeller för att simulera tvådimensionell 
rörelse. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När 
du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lärplatt-

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt   10 Ti,To 08:30-12:00  ÅV208FY02K37 
3 aug 9 okt   10 DISTANS  ÅV208FY02D 
12 okt 18 dec 10 Ti,To 08:30-12:00  ÅV2010FY02K37 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010FY02D

Företagsekonomi 1, 100 poäng
Kurskod: FÖRFÖR01
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi 
och ger dig kunskaper om bland annat privatekonomi och 
företagens roll och villkor i samhället. Du får även lära dig 
grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder.Du 
kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kur-
sen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och är 
på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti, To 09:00-12:00    ÅV208FÖR01K37 
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208FÖR01D  
12 okt 18 dec 10 Må, On 13:00-16:00   ÅV2010FÖR01K26 
12 okt 18 dec 10 Må 17:30-20:30   ÅV2010FÖR01KQ1
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010FÖR01D
 

Företagsekonomi 2, 100 poäng 
Kurskod: FÖRFÖR02
Kursen bygger på Företagsekonomi 1 och behandlar hela det 
företagsekonomiska ämnesområdet. Du lär dig bland annat 
grunderna i bokföring, affärsidéns betydelse samt olika meto-
der och tekniker som används inom marknadsföring, organi-
sation och redovisning. Du kan läsa kursen i klassrum eller 
på distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår 
digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisning-

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208FÖR02D 
12 okt 18 dec 10 Må,On 9:00-12:00    ÅV2010FÖR02K15
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010FÖR02D



Geografi 1, 100 poäng 
Kurskod: GEOGEO01
Kursen ger insikter i samspelet mellan vår omgivning 
och människan som brukare av jordens resurser. Du stu-
derar frågor som rör överlevnad, miljöpåverkan och re-
sursanvändning. Du lär dig också att samla och tolka 
geografisk information från kartor och flygbilder. Du 
läser kursen i klassrum eller på distans. När du läser kur-
sen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och 
är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.   

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn   
12 okt 18 dec 10 Ons 17:30-20:30  ÅV2010GEO01Q3
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010GEO01D

Grafisk Illustration, 100 poäng 
Kurskod: GRAGRI0
Kursen ger dig grundkunskaper i grafisk illustration. Du får 
utveckla din kreativa förmåga och lära dig både manuella 
och digitala tekniker. Därtill lär du dig arbetsgången från 
skisser till färdig illustration. I denna kurs använder vi pro-
gramvaran Adobe Photoshop och Adobe Illustrator. Du kan 
läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kursen 
på distans studerar du via vår digitala lärplattform och är på 
plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10 Ti, To 09:00-12:00 ÅV2010GRI0K37  
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010GRI0D

Gymnasiearbete Ekonomi, 100 poäng
Kurskod: GYAREK
Gymnasiearbetet för Ekonomiprogrammet sammanfattar 
studierna inom programmet. När du läser kursen gäller det 
att du planerar, genomför och utvärderar ett större skriftligt 
arbete. Du arbetar självständigt med ditt arbete under kur-
sens gång. Du läser kursen på distans. Vid hanledningstill-
fällen och redovisningar måste du vara på plats i skolan. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208REKD 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010REKD
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Gymnasiearbete Humanistiska, 100 poäng 
Kurskod: GYARHU
Gymnasiearbetet för det Humanistiska programmet samman-
fattar studierna inom programmet. Du planerar, genomför 
och utvärderar ett eget större skriftligt arbete. Under kursens 
gång gäller det att du arbetar självständigt. Du läser kursen 
på distans. Vid hanledningstillfällen och redovisningar är du 
på plats i skolan.
 
Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208RHUD  
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010RHUD 
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Gymnasiearbete Samhällsvetenskap, 100 p.
Kurskod: GYARSA
Gymnasiearbetet för Samhällsvetenskapsprogrammet sam-
manfattar studierna inom programmet. Du planerar, genomför 
och utvärderar ett eget större skriftligt arbete. Under kursens 
gång gäller det att du arbetar självständigt. Du läser kursen på 
distans. Vid hanledningstillfällen och redovisningar är du på 
plats i skolan.

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208RSAD  
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010RSAD

Gymnasiearbete Naturvetenskap, 100 p.
Kurskod: GYARNA
Gymnasiearbetet för Naturvetenskapsprogrammet samman-
fattar studierna inom programmet. Du planerar, genomför 
och utvärderar ett eget större skriftligt arbete. Under kursens 
gång gäller det att du arbetar självständigt. Du läser kursen på 
distans. Vid hanledningstillfällen och redovisningar är du på 
plats i skolan.

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208RNAD 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010RNAD
 

Historia 1b, 100 poäng
Kurskod: HISHIS01b
Kursen historia 1b är en översiktlig kronologisk kurs med 
fördjupningar kring senare århundraden. Den bygger på kun-
skaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer. Du lär 
dig också om historiska förklaringar och metodiska moment 
i arbetet med källor. Du kan läsa kursen i klassrum eller på 
distans. 
 Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 09:00-12:00    ÅV208HI01BK37
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208HI01BD 
12 okt 18 dec 10 Ti,To 09:00-12:00    ÅV2010HI01BK37
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010HI01BD



Historia 2a, 100 poäng
Kurskod: HISHIS02a
Kursen Historia 2a är en fördjupningskurs i historia. Du får 
fördjupa dig tematiskt och lära dig tillämpa historiska teorier 
och metoder. Dessutom får du tolka historiskt källmaterial. 
Du läser kursen i klassrum.
 
Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10 Må 17:30-20:30    ÅV2010HI02AQ1 

Information och kommunikation 1, 100 p
Kurskod: INFINF01
Du lär dig programmen i Microsoft Officepaketet (Word, 
Excel, Powerpoint och presentationsteknik). Kursen ger dig 
kunskaper som krävs på de flesta arbetsplatserna idag. Du 
kan läsa kursen i klassrum eller på distans.När du läser kur-
sen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och 
är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.   

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 09:00-12:00  ÅV208INF01K37
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208INF01D
7 sept  13 nov  10 Ti 17.30-20.30  ÅV209INF01Q2
7 sept  13 nov  10 DISTANS  ÅV209INF01D 
12 okt 18 dec 10 Tis,Tor 13:00-16:00    ÅV2010INF01K48
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010INF01D

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10 Må 17:30-20:30  ÅV2010INR0Q1
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010INR0D

Internationella relationer, 100 poäng
Kurskod: SAMINR0
I kursen lär du dig om samspelet inom utrikes- och säkerhets-
politik. Du får även kunskap om moderna nationalstatens ut-
maningar, teoretiska perspektiv på internationella relationer, 
världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av 
internationella institutioner. Du läser kursen i klassrum eller 
på distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår 
digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, 
delprov och slutprov. 

Teoretiska gym
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Kemi 1, 100 poäng 
Kurskod: KEMKEM01
Kursen ger kunskap om bl.a. materiens byggnad, atomteori, 
kemisk bindning, olika kemiska reaktioner, termokemi och ke-
misk problemlösning. Det ingår även laborationer. Du kan läsa 
kursen i klassrum eller på distans. När du läser på distans är 
du på plats i skolan vid introduktion, laborationer och prov. 

Kemi 2, 100 poäng
Kurskod: KEMKEM02
I kursen lär du dig om kemisk jämvikt, organisk kemi, biokemi, 
och analytisk kemi. Det ingår även laborationer. Du kan läsa 
kursen i klassrum eller på distans. När du läser på distans är 
du  på plats i skolan vid introduktion, laborationer och prov.
 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må, On 13:00-16:30  ÅV208KEM01K26  
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208KEM01D   
12 okt 18 dec 10 Må, On 08.30-12.00   ÅV2010KEM01K15
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010KEM01D

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti, To 08:30-12:00  ÅV208KEM02K37  
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208KEM02D 
12 okt 18 dec 10 Må, On 13.00-16.30  ÅV2010KEM02K26 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010KEM02D

Marknadsföring, 100 poäng
Kurskod: FÖRMAD0
I kursen lär du dig grunderna i marknadsföring. Du lär dig 
marknadsföringsteorier, metoder och analysverktyg. Du 
lär dig hur du skapar marknadsstrategier och marknadspla-
ner. Du får kunskaper om både intern och extern marknads-
kommunikation samt internationell marknadsföring. Du kan 
läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kur-
sen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och 
är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.   

Start Slut      Veckor     Dag och tid            Gruppnamn 
12 okt 18 dec     10              Tis, Tor 09:00-12:00   ÅV2010FÖRMAD0K37
12 okt 18 dec     10              DISTANS                 ÅV2010FÖRMAD0D



Matematik 1a, 100 poäng
Kurskod: MATMAT01a
Matematik 1a ger dig kunskap om procent, sannolik-
hetslära och statistik, ekvationer och formler, geome-
tri samt linjära och exponentiella modeller. Du kan läsa 
kursen i klassrum eller på distans. När du läser på dis-
tans är du  på plats i skolan vid introduktion och prov. 

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn      
3 aug 9 okt 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV208MA01AK15
3 aug 9 okt 10 Må,On,To 13:00-16:00 ÅV208MA01AK268     
3 aug 9 okt 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV208MA01AQ24
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208MA01AD
7 sept  18 dec  15 DISTANS                     ÅV209MA01AD       
12 okt 18 dec 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV2010MA01AK15
12 okt 18 dec 10 Må,On,To 13:00-16:00 ÅV2010MA01AK268
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV2010MA01AQ24
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010MA01AD
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Matematik 1b, 100 poäng
Kurskod: MATMAT01b
Kursen Matematik 1b ger dig kunskap om numerisk räkning, 
procent, algebra och ekvationer, funktioner, sannolikhetslära 
och statistik samt geometri. Du kan läsa kursen i klassrum el-
ler på distans. När du läser kursen på distans studerar du via 
vår digitala lärplattform och du är på plats i skolan vid intro-
duktion och prov.

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn      
3 aug 9 okt 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV208MA01BK15
3 aug 9 okt 10 Må,On,To 13:00-16:00 ÅV208MA01BK268  
3 aug 9 okt 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV208MA01BQ24
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208MA01BD        
7 sept  18 dec  15 DISTANS                     ÅV209MA01BD      
12 okt 18 dec 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV2010MA01BK315
12 okt 18 dec 10 Må,On,To 13:00-16:00 ÅV2010MA01BK268 
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV2010MA01BQ24 
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010MA01BD
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Matematik 1c, 100 poäng
Kurskod: MATMAT01c
Kursen Matematik 1c ger dig kunskaper i bland annat nume-
risk räkning, procent, algebra och ekvationer, funktioner, san-
nolikhetslära och statistik och geometri. Du kan läsa kursen 
i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och du är på plats i 
skolan vid introduktion och prov.
 
Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn      
3 aug 9 okt 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV208MA01CK15
3 aug 9 okt 10 Må,On,To 13:00-16:00 ÅV208MA01CK268     
3 aug 9 okt 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV208MA01CQ24
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208MA01CD         
7 sept  18 dec  15 DISTANS                     ÅV209MA01CD       
12 okt 18 dec 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV2010MA01CK315
12 okt 18 dec 10 Må,On,To 13:00-16:00 ÅV2010MA01CK268
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV2010MA01CQ24 
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010MA01CD

 

Ska du läsa Matematik 1c, 2c, 3c, 4
och behöver extra matematikkunskaper?

Orienteringskurs i programmering för 
matematik, 50 poäng
Kurskod: KGYORI11
Kursen är en orienteringskurs för dig som läser 
Matematik 1c, 2c, 3c eller 4 och behöver extra mate-
matikkunskaper för nå dina studiemål. Du läser denna 
kurs samtidigt som du läser Matematik 1c, 2c, 3c eller 4. 
Denna programeringskursen hjälper dig att utveckla din 
matematiska förmåga och få förutsättningar att klara av 
dina matematikstudier.

Ansökan: Du ansöker till orienteringskursen efter att 
du ansökt till Matematik 1c, 2c, 3c eller 4 . Du ansöker 
till orienteringskursen vid kursstart hos våra Studie- och 
yrkesvägledare.

Start och slut           Dag och tid        Gruppnamn      
3 aug till 9 okt    Ons  17:00-20:00    ÅV208KGYORPRKQ3
12 okt till 18 dec            Ons  17:00-20:00    ÅV208KGYORPRKQ3



Matematik 2c, 100 poäng
Kurskod: MATMAT02c
Kursen Matematik 2c ger dig fördjupade kunskaper i bland an-
nat algebra, geometri, funktioner och statistik. Du kan läsa kur-
sen i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och du är på plats i 
skolan vid introduktion och prov. 

Teoretiska gym
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Matematik 3b, 100 poäng
Kurskod: MATMAT03b
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om algebra, geometrisk 
summa och linjär optimering med tillämpningar, derivator, ex-
potentialfunktioner, talet e, primitiva funktioner och integraler. 
Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser 
kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och du 
är på plats i skolan vid introduktion och prov. 

 

Matematik 2a, 100 poäng 
Kurskod: MATMAT02a 
Kursen Matematik 2a ger dig kunskaper i bland annat alge-
braom algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragrads-
funktioner och exponentialfunktioner och geometri. Du kan 
läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kursen 
på distans studerar du via vår digitala lärplattform och du är på 
plats i skolan vid introduktion och prov.

Matematik 2b, 100 poäng 
Kurskod: MATMAT02b
Kursen ger dig kunskaper i bland annat algebra och ekvationer, 
linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunk-
tioner, geometri och statistik. Du kan läsa kursen i klassrum 
eller på distans. När du läser kursen på distans studerar du via 
vår digitala lärplattform och du är på plats i skolan vid intro-
duktion och prov.

Matematik 3c, 100 poäng
Kurskod: MATMAT03c
Matematik 3c bygger på Matematik 2c och ger förkunskaper 
för att läsa Matematik 4. Du kan läsa kursen i klassrum eller 
på distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår 
digitala lärplattform och du är på plats i skolan vid introduktion 
och prov. 

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn      
3 aug 18 dec 20 Må,On 08:30-12:30     ÅV208MA02BK15X 
3 aug 9 okt 10 Ti,To,Fr 09:00-12:00    ÅV208MA02BK379
3 aug 9 okt 10 Må,On 13:00-17:30    ÅV208MA02BK26   
3 aug 9 okt 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV208MA02BQ24
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208MA02BD         
7 sept  18 dec 15 DISTANS                     ÅV209MA02BD       
12 okt 18 dec 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV2010MA02BK15
12 okt 18 dec 10 Ti,To,Fr 09:00-12:00   ÅV2010MA02BK379
12 okt 18 dec 10 Må,On13:00-17:30   ÅV2010MA02BK26
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30   ÅV2010MA02BQ24  
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010MA02BD

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn      
3 aug 18 dec 20 Må,On 08:30-12:30     ÅV208MA02CK15X
3 aug 9 okt 10 Ti,To,Fr 09:00-12:00    ÅV208MA02CK379
3 aug 9 okt 10 Må,On 13:00-17:30    ÅV208MA02CK26    
3 aug 9 okt 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV208MA02CQ24
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208MA02CD         
7 sept  18 dec 15 DISTANS                     ÅV209MA02CD      
12 okt 18 dec 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV2010MA02CK15
12 okt 18 dec 10 Ti,To,Fr 09:00-12:00   ÅV2010MA02CK379
12 okt 18 dec 10 Må,On 13:00-17:30   ÅV2010MA02CK26
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30   ÅV2010MA02CQ24 
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010MA02CD

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn      
3 aug 9 okt 10 Må,On,Fr 09:00-12:00  ÅV208MA03BK159
3 aug 9 okt 10 Ti,To 08:30-12:30         ÅV208MA03BK37
3 aug 9 okt 10 Ti,To 13:00-17:15    ÅV208MA03BK48   
3 aug 9 okt 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV208MA03BQ24
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208MA03BD      
7 sept  18 dec  15 DISTANS                     ÅV209MA03BD       
12 okt 18 dec 10 Må,On,Fr 09:00-12:00  ÅV2010MA03BK159
12 okt 18 dec 10 Ti,To 08:30-12:30   ÅV2010MA03BK37
12 okt 18 dec 10 Ti,To 13:00-17:30   ÅV2010MA03BK48
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30   ÅV2010MA03BQ24  
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010MA03BD

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn      
3 aug 9 okt 10 Må,On,Fr 09:00-12:00  ÅV208MA03CK159
3 aug 9 okt 10 Ti,To 08:30-12:30         ÅV208MA03CK37
3 aug 9 okt 10 Ti,To 13:00-17:15    ÅV208MA03CK48     
3 aug 9 okt 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV208MA03CQ24
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208MA03CD         
7 sept  18 dec 15 DISTANS                     ÅV209MA03CD       
12 okt 18 dec 10 Må,On,Fr 09:00-12:00  ÅV2010MA03CK159
12 okt 18 dec 10 Ti,To 08:30-12:30   ÅV2010MA03CK37
12 okt 18 dec 10 Ti,To 13:00-17:30   ÅV2010MA03CK48
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30   ÅV2010MA03CQ24  
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010MA03CD

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn      
3 aug 18 dec 20 Må,On 08:30-12:30     ÅV208MA02AK15X 
3 aug 9 okt 10 Ti,To,Fr 09:00-12:00    ÅV208MA02AK379
3 aug 9 okts 10 Må,On 13:00-17:30    ÅV208MA02AK26    
3 aug 9 okt 10 Ti,To 17:30-20:30    ÅV208MA02AQ24
3 aug 9 okt 10 DISTANS    ÅV208MA02AD         
7 sept  18 dec 15 DISTANS                     ÅV209MA02AD      
12 okt 18 dec 10 Må,On 08:30-12:30     ÅV2010MA02AK15
12 okt 18 dec 10 Ti,To,Fr 09:00-12:00   ÅV2010MA02AK15
12 okt 18 dec 10 Må,On13:00-17:30   ÅV2010MA02AK26
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30   ÅV2010MA02AQ24  
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010MA02AD

Ska du läsa Matematik 2a, 2b eller 2c
men känner att du behöver repetera dina 
matematikkunskaper?

Orienteringskurs Matematik 2, 50 p.
Kurskod: KGYORI11b
Gick du kursen Matematik A i gymnasiet eller var det 
länge sedan du läste kursen Matematik 1a, 1b eller 1c? 
Orienteringskurs Matematik 2 ger dig en bra repetition 
och grund när du läser gymnasiekursena Matematik 2a, 
2b och 2c. Du läser denna kurs samtidigt som du läser 
Matematik 2a, 2b eller 2c. 

Ansökan: Du ansöker till orienteringskursen efter att 
du ansökt till Matematik 2a, 2b och 2c. Du ansöker till 
orienteringskursen vid kursstart hos våra Studie- och 
yrkesvägledare.

Start och slut           Dag och tid         Gruppnamn      
3 aug till 9 okt    Ons  17:00-20:00     ÅV208KGYORMAKQ3
12 okt till 18 dec            Ons  17:00-20:00     ÅV2010KGYORMAKQ3



Programmering 1, 100 poäng
Kurskod: PRRPRR01
En introduktionskurs som ger dig grundläggande kunskaper i 
programmering. Du har möjlighet att välja programspråk, se 
kursstarterna nedan. Läs kursen i klassrum eller på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lär-
plattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov 
och slutprov.

Start Slut      Veckor   Dag och tid      Gruppnamn 
3 aug 9 okt   10          Ti,To 13:00-16:00      ÅV208PRR01K48J       
3 aug 9 okt  10         Ti,To 17:30-20:30       ÅV208PRR01Q24P 
3 aug 9 okt   10         Ti,To 17:30-20:30       ÅV208PRR01Q24CJ
3 aug 9 okt  10         DISTANS         ÅV208PRR01DJ 
3 aug 9 okt   10         DISTANS         ÅV208PRR01DP 
3 aug 9 okt   10         DISTANS         ÅV208PRR01DCJ 
12 okt 18 dec 10         Ti,To 13:00-16:00       ÅV2010PRR01K48J 
12 okt 18 dec 10          Ti,To 17:30-20:30       ÅV2010PRR01Q24P
12 okt 18 dec 10          Ti,To 17:30-20:30       ÅV2010PRR01Q24CJ 
12 okt 18 dec 10         DISTANS                             ÅV2010PRR01DJ
12 okt 18 dec 10         DISTANS                             ÅV2010PRR01DP 
12 okt 18 dec 10         DISTANS                             ÅV2010PRR01DCJ
 

Javascript

Javascript

Python

C# / Java

Python

C# / Java

Javascript

Python

C# / Java

Javascript

Python

C# / Java

Naturkunskap 1a2, 50 poäng
Kurskod: NAKNAK01a2
I kursen får du kunskap om ämnen som genteknik, samband 
mellan hälsa, dagliga vanor och livsstilar samt påverkan på 
miljön. Du får också kunskaper kring naturvetenskapliga ar-
betsmetoder och förhållningssätt. Du läser kursen på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lär-
plattform och du är på plats i skolan vid introduktion, labora-
tioner och prov.
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Privatjuridik, 100 poäng
Kurskod: JURPRI0 
Du lär dig om de svenska grundlagarna och om olika slag av 
civilrätt som familjerätt, konsumenträtt, arbetsrätt och försäk-
ringsrätt. Du får också kunskap om regler som rör brott och 
straff och det svenska rättegångsväsendet. Du läser kursen på
distans. När du läser på distans är du på plats i skolan vid
redovisningar, delprov och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid            Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208PRI0D 
12 okt 18 dec 10 On 17:30-20:30 ÅV2010PRI0Q3 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010PRI0D

Naturkunskap 2, 100 poäng
Kurskod: NAKNAK02
Du får bland annat kunskaper om universums utveckling, evo-
lution, människokroppen samt naturvetenskapens betydelse 
för vår världsbild. Kursen genomsyras av naturvetenskapliga 
arbetsmetoder. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lär-
plattform och du är på plats i skolan vid introduktion, labora-
tioner och prov. 
Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 08:30-12:00     ÅV208NA02K15
3 aug 9 okt 10 DISTANS     ÅV208NA02D 
12 okt 18 dec 10 Ti,To 08:30-12:00    ÅV2010NA02K37 
12 okt 18 dec 10 DISTANS     ÅV2010NA02D
 

Naturkunskap 1a1, 50 poäng
Kurskod: NAKNAK01a1
Kursen ger dig kunskaper om bland annat hållbar utveckling, 
sex och samlevnad, naturvetenskapliga arbetsmetoder och 
förhållningssätt samt hur man kritiskt kan granska naturve-
tenskap. Du läser kursen på distans. När du läser kursen på 
distans studerar du via vår digitala lärplattform och du är på 
plats i skolan vid introduktion, laborationer och prov.

Start Slut Veckor Dag och tid           Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS                  ÅV208NA01A1D 
12 okt 18 dec 10 DISTANS                  ÅV2010NA01A1D
  

Matematik 4, 100 poäng
Kurskod: MATMAT04
Matematik 4 riktar sig i första hand till dig som läser inför 
fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik. Du kan läsa 
kursen i klassrum eller på distans. När du läser kursen på 
distans studerar du via vår digitala lärplattform och du är på 
plats i skolan vid introduktion, laborationer och prov.

Start Slut Veckor Dag och tid     Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 08:30-12:00      ÅV208MA04K15
3 aug 9 okt 10 Ti, To 13:00-16:30          ÅV208MA04K48
3 aug 9 okt 10 DISTANS      ÅV208MA04D
7 sept  18 dec 15 DISTANS                       ÅV209MA04D
12 okt 18 dec 10 Må,On,To 09:00-12:00  ÅV2010MA04K157
12 okt 18 dec 10 Ti,To 13:00-17:30     ÅV2010MA04K48
12 okt 18 dec 10 Ti,To 17:30-20:30      ÅV2010MA04Q24
12 okt 18 dec 10 DISTANS      ÅV2010MA04D

Naturkunskap 1b, 100 poäng 
Kurskod: NAKNAK01b
Du lär dig bland annat om hållbar utveckling, sex och samlev-
nad och naturvetenskapliga arbetsmetoder. Du kan läsa kursen 
i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans stu-
derar du via vår digitala lärplattform och du är på plats i skolan 
vid introduktion, laborationer och prov.

Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 13:00-16:30     ÅV208NA01BK48 
3 aug 9 okt 10 DISTANS     ÅV208NA01BD 
12 okt 18 dec 10 Må,On 13:00-16:30    ÅV2010NA01BK26 
12 okt 18 dec 10 DISTANS     ÅV2010NA01BD
 

Start Slut Veckor Dag och tid           Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS                  ÅV208NA01A2D 
12 okt 18 dec 10 DISTANS                  ÅV2010NA01A2D 
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Religionskunskap 2, 50 poäng
Kurskod: RELREL02
Kursen bygger på Religionskunskap 1. Du får fördjupade 
kunskaper om vad religioner och livsåskådningar betyder  
för människors identitet. Kursen tar även upp nyreligiösa 
rörelser i relation till världsreligionerna. Du läser kursen i 
klassrum.
Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti, To 13:00-15:00     ÅV208REL02K48

Samhällskunskap 1b, 100 poäng
Kurskod: SAMSAM01b
Du får ökad förståelse för samhällsförhållandena från lokal 
till global nivå och syftar till att utveckla din förmåga att 
analysera sociala, miljömässiga, politiska och ekonomiska 
förhållanden. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lär-
plattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov 
och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 13:00-16:00     ÅV208SAM01BK26
3 aug 9 okt 10 Ti, To 09:00-12:00   ÅV208SAM01BK37 
3 aug 9 okt 10  DISTANS   ÅV208SAM01BD 
12 okt 18 dec 10 Må, On 09: 00-12:00  ÅV2010SAM01BK15  
12 okt 18 dec 10 Tis, Tor 09:00-12:00    ÅV2010SAM01BK37
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010SAM01BD

 

Redovisning 1, 100 poäng
Kurskod: FÖRRED01
I denna kurs utvecklar du grundläggande färdigheter i bokfö-
ring, lagar och årsbokslut. Du kan läsa kursen i klassrum eller 
på distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår 
digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, 
delprov och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 13:00-16:00   ÅV208RED01K48
3 aug 9 okt 10 DISTANS   ÅV208RED01D
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010RED01D

Teoretiska gym
nasiala kurser
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Religionskunskap 1, 50 poäng
Kurskod: RELREL01
I kursen lär du dig om världsreligionerna, gudsuppfattningar 
och om hur man kan förstå religion i relation till bland annat 
kön, etnicitet och sexualitet. Du kan läsa kursen i klassrum 
eller på distans. Läser du på distans studerar du via vår digi-
tala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, 
delprov och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid      Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti, To 15:00-17:00       ÅV208REL01K48 
3 aug 9 okt 10 Fr 09:00-12:00       ÅV208REL01K9 
3 aug 9 okt 10 DISTANS       ÅV208REL01D
12 okt 18 dec 10 Ti,To 12:45-14:45      ÅV2010REL01K48
12 okt 18 dec 10 Fr 09:00-12:00       ÅV2010REL01K9
12 okt 18 dec 10 Ti 17:30-20:30      ÅV2010REL01Q2 
12 okt 18 dec 10 DISTANS       ÅV2010REL01D

Psykologi 1, 50 poäng
Kurskod: PSKPSY01
Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara 
mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psyko-
logiska perspektiv. Du kan läsa kursen i klassrum eller på dis-
tans. När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala 
lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov 
och slutprov.

Psykologi 2a, 50 poäng
Kurskod: PSKPSY02a
I kursen Psykologi 2a ingår bland annat följande kursmoment: 
personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psyko-
logi samt hur massmedia och kultur påverkar människans bete-
ende, känslor och tankar. Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid      Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 12:45-14:45       ÅV208PS01K48
3 aug 9 okt 10 Fr 08:30-12:00       ÅV208PS01K9 
3 aug 9 okt 10 DISTANS       ÅV208PS01D
12 okt 18 dec 10 Ti,To 15:00-17:00      ÅV2010PS01K48 
12 okt 18 dec 10 Fr 08:30-12:00      ÅV2010PS01K9       
12 okt 18 dec 10 DISTANS       ÅV2010PS01D

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10  On 17:30-20:30   ÅV2010PS02AQ3
 

Programmering 2, 100 poäng
Kurskod: PRRPRR02
Denna kurs lär dig mer om programmering. Du får fördjupa dig 
i ett programspråk, och kan välja mellan C# eller Python. Du 
läser kursen på distans. När du läser kursen på distans studerar 
du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redo-
visningar, delprov och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid            Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208PRR02D
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010PRR02D

Redovisning 2, 100 poäng
Kurskod: FÖRRED02
I kursen Redovisning 2 fördjupar du dina färdigheter i bokfö-
ring. Du får också lära dig om hur skattelagstiftningen påver-
kar bokslutet, lagervärdering etc. Du läser kursen på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lär-
plattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov 

Start Slut Veckor Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS   ÅV208RED02D
12 okt 18 dec 10 Må,On 9:00-12:00   ÅV2010RED02D
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010RED02K15



Spanska 1, 100 poäng
Kurskod:  MODSPA01
Spanska 1 är en nybörjarkurs där du bygger upp ordförråd, 
grammatik och uttal. Du läser och skriver texter, tränar din 
hörförståelse, samtalar kring vardagliga situationer och lär dig 
om spansktalande länder. Du läser kursen i klassrum.

Spanska 2, 100 poäng
Kurskod:  MODSPA02
Spanska 2 bygger på Spanska 1. Du övar upp din hör- och läs-
förståelse och deltar i samtal kring olika ämnen. Dessutom ut-
vecklar du din skrivförmåga. Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 13:00-16:00       ÅV208SPA01K26
3 aug 9 okt 10 Må,On 17:00-19:00    ÅV208SPA01Q13
12 okt 18 dec 10 Må,On 13:00-16:00     ÅV2010SPA01K26
12 okt 18 dec 10 Må,On 17:00-19:00     ÅV2010SPA01Q13

Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 17:00-19:00     ÅV208SPA02Q13
12 okt 18 dec 10 Må,On 17:00-19:00     ÅV2010SPA02Q13

Svenska 1, 100 poäng
Kurskod: SVESVE01
I kursen får du träna på att uttrycka dig i tal och skrift, samt 
att öka din kunskap om litteratur. Du kan läsa kursen i klass-
rum eller på distans. När du läser kursen på distans studerar 
du via vår digitala lärplattform, men under kursen behöver du 
vara på plats i skolan vid några provtillfällen, muntligt och 
skriftligt. De nationella proven skrivs i skolan.

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,Fr 09:00-12:00      ÅV208SVE01K19
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208SVE01D
12 okt 18 dec 10 Må,Fr 09:00-12:00 ÅV2010SVE01K19 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010SVE01D
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Spanska 6, 100 poäng
Kurskod:  MODSPA06
Spanska 6 bygger på kursen Spanska 5. Kursen är för dig som 
vill utveckla din spanska även på en formell nivå. Du läser 
kursen i klassrum.

Spanska 7, 100 poäng
Kurskod:  MODSPA07
Spanska 7 bygger på kursen Spanska 6. Du fördjupar dig i det 
spanska språket och du får lära dig strategier för att öka ditt 
orförråd. Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 On 17:00-21:00    ÅV208SPA06Q3 
12 okt 18 dec 10 On 17:00-21:00     ÅV2010SPA06Q3

Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10 On 17:00-21:00     ÅV2010SPA07Q3

Spanska 5, 100 poäng
Kurskod:  MODSPA05
Spanska 5 bygger vidare på kursen Spanska 4 och är en för-
djupningskurs. Du läser kursen i klassrum.

 Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 On 17:00-21:00    ÅV208SPA05Q3 
12 okt 18 dec 10 On 17:00-21:00     ÅV2010SPA05Q3

Samhällskunskap 2, 100 poäng
Kurskod: SAMSAM02
Kursen Samhällskunskap 2 bygger vidare på kursen 1b. Du 
läser om olika teorier och modeller för att förstå varför världen 
ser ut som den gör och hur framtiden kan påverkas. Du kan läsa 
kursen i klassrum eller på distans. När du läser på distans är du 
på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 13:00-16:00  ÅV208SAM02K26 
3 aug 9 okt 10  DISTANS    ÅV208SAM02D 
12 okt 18 dec 10 Må,On 13:00-16:00  ÅV2010SAM02K26 
12 okt 18 dec 10 DISTANS    ÅV2010SAM02D

Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
12 okt 18 dec 10 Må,On 13:00-16:00    ÅV2010SVOO0K26 
12 okt 18 dec 10 DISTANS     ÅV2010SVOO0D

Sociologi, 100 poäng
Kurskod:  SOISOO0
Kursen Sociologi behandlar sociala sammanhang och relatio-
nen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och-
samhällsnivå. Du läser kursen i klassrum.
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Spanska 4, 100 poäng
Kurskod:  MODSPA04
Spanska 4 bygger på Spanska 3 och fokus ligger på att utöka 
ditt ordförråd och förbättrar ditt uttal. Du övar även upp hör- 
och läsförståelse och skrivförmåga. Du läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 On 17:00-21:00    ÅV208SPA04Q3
12 okt 18 dec 10 On 17:00-21:00     ÅV2010SPA04Q3

Spanska 3, 100 poäng
Kurskod:  MODSPA03
Kursen bygger på Spanska 2. Du lär dig  fler grammatiska struk-
turer, utökar ditt ordförråd. Du övar din hör- och läsförståelse 
och din skrivförmåga och deltar i samtal kring olika ämnen. Du 
läser kursen i klassrum.

Start Slut Veckor Dag och tid               Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 On 17:00-21:00    ÅV208SPA03Q3
12 okt 18 dec 10 On 17:00-21:00    ÅV2010SPA03Q3
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Svenska som andraspråk 3, 100 poäng
Kurskod: SVASVA03
I kursen Svenska som andraspråk 3 fördjupar du dig i munt-
lig framställning, läsning och skriftlig framställning av tex-
ter av vetenskaplig karaktär. Du kan läsa kursen i klassrum 
eller på distans. När du läser kursen på distans studerar du 
via vår digitala lärplattform, men under kursen behöver du 
vara på plats i skolan vid några provtillfällen, muntligt och 
skriftligt. De nationella proven skrivs i skolan. 

Webbutveckling 1, 100 poäng
Kurskod: WEUWEB01
Du lär dig att skapa av webbsidor där det huvudsakliga inne-
hållet är standarderna för html och css samt samt att optime-
ra bilder och media för webben. Du kan läsa kursen i klass-
rum eller på distans. När du läser kursen på distans studerar 
du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid 
redovisningar, delprov och slutprov.

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
Kurskod: SVASVA01
Svenska som andraspråk 1 är en gymnasial kurs där du bland 
annat genomför muntliga presentationer och deltar i samtal 
om olika ämnen. Du producerar texter av olika slag såsom 
refererande och argumenterande. Du kan läsa kursen i klass-
rum eller på distans. När du läser kursen på distans studerar 
du via vår digitala lärplattform, men under kursen behöver du 
vara på plats i skolan vid några provtillfällen, muntligt och 
skriftligt. De nationella proven skrivs i skolan. 

Start Slut Veckor Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 09:00-12:00   ÅV208SVA01K37 
3 aug 9 okt 10 DISTANS   ÅV208SVA01D  
12 okt 18 dec 10 Ti,To 09:00-12:00  ÅV2010SVA01K37 
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010SVA01D

Start Slut Veckor Dag och tid           Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 09:00-12:00   ÅV208WEB01K13     
3 aug 9 okt 10 DISTANS                  ÅV208WEB01D  
12 okt 18 dec 10 Må,On 09:00-12:00   ÅV2010WEB01K15   
12 okt 18 dec 10 DISTANS                  ÅV2010WEB01D

Teoretiska gym
nasiala kurser
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Svenska 3, 100 poäng
Kurskod: SVESVE03
Svenska 3 är en fortsättning på Svenska 2 och innehåller 
muntlig framställning, läsning och skriftlig framställning 
av texter av vetenskaplig karaktär. I kursen ingår också ana-
lys av skönlitteratur, samt det svenska språkets historia. Du 
kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kur-
sen på distans studerar du via vår digitala lärplattform, men 
under kursen behöver du vara på plats i skolan vid några 
provtillfällen, muntligt och skriftligt. De nationella proven 
skrivs i skolan. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 13:00-16:00    ÅV208SVE03K26
3 aug 9 okt 10 Ti,To 09:00-12:00  ÅV208SVE03K37  
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208SVE03D   
12 okt 18 dec 10 Må,On 09:00-12:00 ÅV2010SVE03K15  
12 okt 18 dec 10 Ti,To 09:00-12:00 ÅV2010SVE03K37 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010SVE03D

Start Slut Veckor Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 On,Fr 09:00-12:00       ÅV208SVA03K59     
3 aug 9 okt 10 DISTANS   ÅV208SVA03D  
12 okt 18 dec 10 Ti,To 13:00-16:00  ÅV2010SVA03K48   
12 okt 18 dec 10 To 17:30-20:30  ÅV2010SVA03Q4
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010SVA03D

Start Slut Veckor Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 On,Fr 09:00-12:00       ÅV208SVA02K59    
3 aug 9 okt 10 DISTANS   ÅV208SVA02D  
12 okt 18 dec 10 Ti,To 13:00-16:00  ÅV2010SVA02K48    
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010SVA02D

Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
Kurskod: SVASVA02
Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska 
som andraspråk 1 och där du bland annat genomför muntliga 
presentationer, skriver texter och analyserar skönlitteratur. 
Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du lä-
ser kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform, 
men under kursen behöver du vara på plats i skolan vid några 
provtillfällen, muntligt och skriftligt. De nationella proven 
skrivs i skolan. 

Svenska 2, 100 poäng
Kurskod: SVESVE02
Svenska 2 är en fortsättning på kursen Svenska 1. I kursen 
ingår muntlig och skriftlig framställning av olika slag, med 
särskild tyngd på argumenterande och utredande texter. Du 
kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kur-
sen på distans studerar du via vår digitala lärplattform, men 
under kursen behöver du vara på plats i skolan vid några 
provtillfällen, muntligt och skriftligt. De nationella proven 
skrivs i skolan.

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må,On 09:00-12:00    ÅV208SVE02K13
3 aug 9 okt 10 Ti,To 13:00-16:00  ÅV208SVE02K48  
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208SVE02D   
12 okt 18 dec 10 Må,On 09:00-12:00 ÅV2010SVE02K13  
12 okt 18 dec 10 Ti,To 13:00-16:00 ÅV2010SVE02K48 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010SVE02D



Vidare studier på högskola och universitet 
och framtida yrkesutgångar
Det Naturvetenskapliga basåret ger dig de bästa förutsätt-
ningarna för fortsatta studier på högskole- eller universi-
tetsnivå. Basåret är för dig som vill få behörighet att söka 
utbildningar som kan öppna dörrar för yrken som bland an-
nat: kemist, matematiker, läkare, veterinär, meteorolog eller 
ingenjör. 
 
I samarbete med Stockholms universitet
Vårt naturvetenskapliga basår är i samarbete med Stockholms 
universitet. Det innebär att du får en inblick i vilka frågor 
man forskar i inom biologi, fysik, kemi och matematik vid 
Stockholms universitet. För att stärka den högskoleförbere-
dande inriktningen är flera aktiviteter i kurserna förlagda vid 
Stockholms universitet. 

Naturvetenskapligt basår på distans
Nu kan du välja att läsa vårt Naturvetenskapliga basår på dis-
tans. Läser du utbildningen på distans skriver du alla prov och 
gör obligatoriska moment i skolans lokaler. Du får informa-
tion om eventuella obligatoriska träffar i början av kursen. 

Skapa ditt eget Naturvetenskapliga basår
För dig som redan har läst någon av kurserna som ingår i Na-
turvetenskapligt basår eller för dig som önskar en mer flexibel 
utbildning kan själv plocka ihop kurserna på egen hand. Var 
noga med att följande kurser ingår i din studieplan: Biologi 
1, Fysik 1a, Kemi 1, Matematik 3c, Kemi 2, Matematik 4, 
Biologi 2 och Fysik 2. 

 

Poäng termin 1 + termin 2: 850 poäng

Förkunskaper för termin 1+2: Matematik 2a, 2b eller 2c /Matematik B  

Förkunskaper för termin 2: Kurserna som ingår i termin 1

Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt

Utbildningens längd: 1 år = 2 terminer

Start och slut: 3 augusti 2020 till 21 maj 2021 (basåret startar 2 ggr per år: augusti och januari)

Sista ansökningsdag: 7 juni 2020

Naturvetenskapligt 
basår i samarbete med Stockholms universitet 
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”Jag läste in min 
behörighet i de 
naturvetenskapliga 
ämnena”

Engagerade och kunniga lärare
-Jag valde att läsa naturvetenskapligt basår på Åsö vuxengymnasium för att få klassrumsundervisning. Jag lär mig bäst i ett 
klassrum där jag får tydliga mål med undervisningen. Mina lärare på Åsö var väldigt engagerade och kunniga och med klass-
rumsundervisning fick jag chans att fråga läraren direkt i klassrummet om det är var något jag inte förstod, säger Teresia som har 
läst Naturvetenskapligt basår på Åsö vuxengymnasium.

Mål att bli behörig till läkarprogrammet
-Jag läste basåret för att bli behörig till läkarprogrammet, berättar Teresia. På gymnasiet läste hon Samhällsvetenskapsprogram-
met med inriktning kultur. Hon tillägger att det är först nu som hon har en klar bild av vad hon vill jobba med. 
-Jag tog en paus från sjuksköterskeprogrammet för att läsa in min behörighet i de naturvetenskapliga ämnena och få möjligheten 
att söka in till läkarprogrammet och så småningom bli kirurg.

Komvux mitt på Södermalm
Teresia är uppväxt på Södermalm så för henne har Åsö vuxengymnasium alltid varit ett självklart inslag i stadsbilden och ett 
naturligt val när det var dags att läsa in de naturvetenskapliga ämnena.
-För mig tog det några år innan jag hittade rätt men nu är jag på rätt väg för att nå mina mål, tillägger Teresia.

ELEVINTERVJU

Teresia läste Naturvetenskapligt basår i klassrum 2016-2017
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Kurs    Poäng  Start  Slut  Veckor Dag    Tid   
Biologi 1    100  3 augusti  9 oktober   10  Ti,To     08:30-12:00 
Fysik 1a    150  3 augusti  9 oktober   10 Må,On,Fr   08:30-12:00 
Kemi 1    100  12 oktober 18 december  10  Ti,To     08:30-12:00 
Matematik 3c   100  12 oktober 18 december  10 Må,On    08:30-12:00
Kemi 2    100   4 januari  12 mars   10 Ti,To    08:30-12:00
Matematik 4   100  4 januari  12 mars   10 Må,On    08:30-12:00
Biologi 2    100  15 mars  21 maj    10 Må,On    08:30-12:00
Fysik 2    100  15 mars  21 maj    10 Ti,To    08:30-12:00

Kurs    Poäng  Start  Slut  Veckor Dag    Tid  
Kemi 2    100   3 augusti  9 oktober  10 Ti,To    08:30-12:00
Matematik 4   100  3 augusti  9 oktober  10 Må,On    08:30-12:00
Biologi 2    100  12 oktober 18 december 10 Må,On    08:30-12:00
Fysik 2    100  12 oktober 18 december 10 Ti,To    08:30-12:00

OBS! För att söka enbart termin 2 måste du ha läst termin 1 av basåret eller kurserna Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1 och Matematik 3c. 

3 augusti 2020 till 21 maj 2021
Termin 1 + 2, basår: totalt 850 poäng på 40 veckor
Kurskod för klassrum: ÅV8NVABK20
Kurskod för distans: ÅV8NVABD20

3 augusti till 18 december 2020
Termin 2, basår: totalt 400 poäng på 20 veckor
Kurskod för klassrum: ÅV8NVBK20
Kurskod för distans: ÅV8NVBD20
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Poäng: 500 poäng

Förkunskaper:  Grundskola eller motsvarande,  SVA grundläggande delkurs 4 

Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt

Utbildningens längd: 1 termin

Start och slut: 3 augusti till 18 december 2020

Sista ansökningsdag: 7 juni 2020

Digital 
marknadsföringsassistent

Kurs    Poäng      Start  Slut  Veckor Dag Tid   
Webbutveckling   100      3 augusti 9 oktober  10 Må, On 09:00-12:00 
Företagsekonomi 1   100      3 augusti 9 oktober  10 Ti, To 09:00-12:00
Digitalt skapande 1   100      3 augusti 9 oktober  10 Tis, Tor 13:00-16:00 
Information och kommunikation 1 100      12 oktober 18 december 10 Ti, To 09:00-12:00 
Marknadsföring   100      12 oktober 18 december 10 Ti, To 13:00-16:00

3 augusti till 18 december 2020
Kurspaket Digital marknadsföringsassistent: 500 poäng på 20 veckor

Kurskod för klassrum: ÅV8DMAK20
Kurskod för distans: ÅV8DMAD20

Digital marknadsföringsassistent
Har du ett stort intresse för digital marknadsfö-
ring och vill arbeta som assistent på en mark-
nadsavdelning, reklambyrå eller kommunika-
tionsavdelning? Du får under utbildningen för 
Digital marknadsföringsassistent lära dig att 
producera innehåll för webb och sociala medier 
men också fördjupade kunskaper intern och ex-
tern kommunikation, marknadsföring, ekonomi 
och administration. Efter avslutad utbildning får 
du ett diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. 

Klassrum eller distans
Du söker utbildningarna som ett kurspaket. Du 
kan välja om du vill läsa kurspaketet i klassrum 
eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och är 
på plats i skolan vid redovisningar, delprov och 
slutprov.

• Om du vill så kan du komplettera utbildningen med en termins praktik (APL) på 200 poäng 
• Du får då praktisera på ett företags kommunikationsavdelning, marknadsavdelning eller inom annat rele-

vant arbetsområde
• Skolan hjälper dig att hitta en praktikplats
• Du ansöker till praktikkurserna under utbildningens gång och ansöker då hos en Studie- och yrkesvägledare 

på skolan

Vill du komplettera utbildningen med praktik?
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Poäng: 500 poäng

Förkunskaper:  Grundskola eller motsvarande,  SVA grundläggande delkurs 4

Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt

Utbildningens längd: 1 termin

Start och slut: 3 augusti till 18 december 2020

Sista ansökningsdag: 7 juni

Ekonomiassistent

Kurs    Poäng    Start  Slut  Veckor Dag Tid  
Affärsjuridik   100    3 augusti 9 oktober  10  Må, On 09:00-12:00 
Företagsekonomi 1   100    3 augusti 9 oktober  10  Ti, To 09:00-12:00 
Redovisning 1   100    3 augusti 9 oktober  10  Ti, To 13:00-16:00 
Företagsekonomi 2   100    12 oktober 18 december 10 Må, On 09:00-12:00
Information och kommunikation 1 100    12 oktober 18 december 10  Ti, To 09:00-12:00 

3 augusti till 18 december 2020
Kurspaket Ekonomiassistent: 500 poäng på 20 veckor

Kurskod för klassrum: ÅV8EKK20
Kurskod för distans: ÅV8EKD20

Kurspaket Ekonomiassistent 
Ekonomiassistent är ett yrkesförberedande teore-
tiskt kurspaket. Under utbildningarna lär du dig 
grunderna i företagsekonomi, bokslut, skattepla-
nering, redovisning, finansiering och beskattning. 
Du lär dig även grunderna i bokförings- och 
fakturerings-programmet Visma Spcs-/Admi-
nistration. Efter avslutad utbildning får du ett 
diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Efter 
din utbildning kan du arbeta på bland annat redo-
visningsbyråer, tjänsteföretag, statliga föreningar 
och ideella organisationer. 

Klassrum eller distans
Du söker utbildningarna som ett kurspaket. Du 
kan välja om du vill läsa kurspaketet i klassrum 
eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och är på 
plats i skolan vid redovisningar och prov.

• Om du vill så kan du komplettera utbildningen med en termins praktik (APL) på 200 poäng
• Du får då praktisera på ett företags ekonomiavdelning eller annat relevant arbetsområde 
• Skolan hjälper dig att hitta en praktikplats
• Du ansöker till praktikkurserna under utbildningens gång och ansöker då hos en Studie- och yrkesvägledare 

på skolan

Vill du komplettera utbildningen med praktik?
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Startup
Utbildning i att starta företag

Kurs    Poäng    Start  Slut  Veckor Dag Tid  
Affärsjuridik   100    3 augusti 9 oktober  10  Må, On 09:00-12:00
Företagsekonomi 1   100    3 augusti 9 oktober  10  Ti, To 09:00-12:00
Entreprenörskap   100    3 augusti 18 december 20 Ti 17:30-20:30 
Företagsekonomi 2   100    12 oktober 18 december 10 Må, On 09:00-12:00
Webbutveckling   100    12 oktober 18 december 10 Må,On 13:00-16:00

3 augusti till 18 december 2020
Kurspaket Startup: 500 poäng på 20 veckor

Kurskod för klassrum: ÅV8STARTK20
Kurskod för distans: ÅV8STARTD20
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Poäng: 500 poäng

Förkunskaper:  Grundskola eller motsvarande,  SVA grundläggande delkurs 4

Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt

Utbildningens längd: 1 termin

Start och slut:  3 augusti till 18 december 2020

Sista ansökningsdag: 7 juni

Kurspaket Startup
Har du en affärsidé som du vill förverkliga? Har 
du drömmen om att starta ett eget företag? Vårt 
kurspaket Startup ger dig grundläggande kunska-
per i att starta och driva ett eget företag. Under 
utbildningens gång får du verktyg, kunskaper och 
möjligheter att utveckla och förverkliga din af-
färsidé. Du börjar utbildningen med att läsa kur-
sen entreprenörskap där du  utvecklar din affärs-
idé och skapar din affärsplan. Samtidigt kommer 
du att läsa kurser i företagsekonomi och affärsju-
ridik samt kursen webbutveckling i vilken du lär 
dig att skapa din egen webbplats. 

Klassrum eller distans
Du söker utbildningarna som ett kurspaket. Du 
kan välja om du vill läsa kurspaketet i klassrum 
eller på distans. När du läser kursen på distans 
studerar du via vår digitala lärplattform och är på 
plats i skolan vid redovisningar och prov.



Yrkesutbildningar



Barnskötarutbildning

Barn- och fritidsutbildning 1300 poäng
Barnskötarutbildningen är ett nationellt yrkespaket för 
dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom försko-
la, skola och fritidsverksamhet. Du börjar med att läsa 
basutbildningen som är på två terminer. Du kan läsa 
utbildningen i klassrum eller på distans. Läser du utbild-
ningen på distans skriver du alla prov och gör obligato-
riska moment i skolans lokaler. Efter basutbildningen så 
läser du påbyggnadsutbildningen på en termin med 
inriktning mot antingen Barnskötare eller Elevassis-
tent.

Påbyggnad inriktning Barnskötare
Påbyggnadsutbildningen med inriktning barnskötare 
ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och väx-
ande. Du lär dig även mer om den skapande verksamhe-
ten inom förskolan och hur man använder sig av bild och 
form i pedagogiska verksamheter. Påbyggnadsutbild-
ningen med inriktning barnskötare förbereder dig för 
att arbeta med att stimulera barns utveckling och lärande 
samt erbjuda barn en trygg omsorg.

Påbyggnad inriktning Elevassistent 
Påbyggnadsutbildningen med inriktning elevassistent 
ger dig fördjupade kunskaper inom specialpedagogik.  
Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som 
behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. 
Påbyggnadsutbildningen med inriktning elevassistent 
förbereder dig för arbetet som en extra resurs för en eller 
flera elever i skolan.

Framtida yrkesutgångar och efterfrågan 
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskö-
tare, elevassistent eller personlig assistent för barn och 
ungdomar. Som barnskötare, elevassistent och personlig 
assistent för barn och ungdomar är din uppgift att ge 

Yrkesutbildning A+B+C
Poäng basutbildning A + B: 1100 poäng

Poäng påbyggnad C: 400 poäng; inriktning Barnskötare och Elevassistent

Förkunskaper: Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt godkänt betyg i 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 4 

Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt 

Utbildningens längd: A+B+C är 1,5 år = 3 terminer

APL: Det är två APL-perioder på 4 veckor per termin och ingår i kurserna Pedagogiskt arbete och 
Pedagogiskt ledarskap

Starter hösten 2020: 3 augusti och 12 oktober

Sista ansökningsdag: 7 juni för kursstart 3 augusti och 16 augusti för kursstart 12 oktober

barn och ungdomar en trygg, lärande och stimulerande 
tillvaro. Det finns en stor efterfrågan på utbildad perso-
nal inom förskola, skola och fritidsverksamhet. 

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
där du får pröva dina kunskaper på riktigt i en barn-
grupp på en förskola eller skola. Under basutbildningen 
(A+B) ingår en APL-perioder på 4 veckor och ingår i 
kursen Pedagogiskt ledarskap. Under påbyggnadsut-
bildningen (C) ingår 4 veckors praktik i kursen Pedago-
giskt arbete. APL görs enligt handledares schema, 35 
h/vecka, dagtid och kvällstid. 
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Kurs    Poäng          Start     Slut          Veckor         Dag och tid 
Människors miljöer   100           3 augusti     9 oktober         10            Tisdagar 9:00-16:00
Etnicitet och kulturmöten  100           3 augusti     9 oktober         10            Torsdagar 9:00-16:00
Kommunikation   100           12 oktober     18 december    10            Tisdagar 9:00-16:00
Pedagogiskt ledarskap  100           12 oktober     18 december    10            Torsdagar 9:00-16:00
Lärande och utveckling   100           4 januari     12 mars            10            Tisdagar 9:00-16:00
Pedagogiska teorier och praktiker 100           4 januari     12 mars            10            Torsdagar 9:00-16:00
Hälsopedagogik   100           15 mars     21 maj              10            Tisdagar 9:00-16:00
Grundläggande vård och omsorg  100           15 mars     21 maj              10            Onsdagar 9:00-16:00
Specialpedagogik   100           15 mars     21 maj              10            Torsdagar 9:00-16:00

Basutbildning med start i augusti 2020
900 poäng på 40 veckor; 3 augusti 2020 till 21 maj 2021 
Kurskod för klassrum: ÅV8BFABK20BFXABN                  Kurskod för distans: ÅV8BFABD20BFXABN

APL, 4 veckor
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     Kurs   Poäng        Start     Slut          Veckor         Dag och tid 
    Barns lärande och växande  100        2 augusti ‘21 8 oktober ‘21       10            Torsdagar  9:00-16:00 
    Skapande verksamhet   100               2 augusti ‘21 8 oktober ‘21       10            Onsdagar 9:00-16:00 
    Pedagogiskt arbete    200               11 oktober‘21 17 december ‘21  10            Torsdagar  9:00-16:00 

Påbyggnadsutbildning inriktning Barnskötare
400 poäng på 20 veckor; 2 augusti till 17 december 2021

APL, 4 veckor

     Kurs   Poäng          Start Slut          Veckor         Dag och tid 
    Barns lärande och växande  100        2 augusti ‘21 8 oktober ‘21       10            Torsdagar 9:00-16:00 
    Specialpedagogik 2   100               2 augusti ‘21 8 oktober ‘21       10            Tisdagar 9:00-16:00 
    Pedagogiskt arbete    200               11 oktober‘21 17 december ‘21  10            Torsdagar 9:00-16:00

Påbyggnadsutbildning inriktning Elevassistent
400 poäng på 20 veckor; 2 augusti till 17 december 2021

APL, 4 veckor

Kurs    Poäng          Start     Slut          Veckor         Dag och tid 
Människors miljöer   100           12 oktober     18 december    10            Måndagar 9:00-16:00
Etnicitet och kulturmöten  100           12 oktober     18 december    10            Onsdagar 9:00-16:00
Kommunikation   100           4 januari ‘21     12 mars ‘21     10            Måndagar 9:00-16:00
Pedagogiskt ledarskap  100           4 januari ‘21     12 mars ‘21     10            Onsdagar 9:00-16:00
Lärande och utveckling   100           15 mars ‘21     21 maj ‘21       10            Måndagar 9:00-16:00
Pedagogiska teorier och praktiker 100           15 mars ‘21     21 maj ‘21       10            Onsdagar 9:00-16:00
Hälsopedagogik   100           2 augusti ‘21     8 oktober ‘21   10            Måndagar 9:00-16:00
Grundläggande vård och omsorg  100           2 augusti ‘21     8 oktober ‘21   10            Onsdagar 9:00-16:00
Specialpedagogik   100           2 augusti ‘21     8 oktober ‘21   10            Tisdagar 9:00-16:00

Basutbildning med start i okotber 2020 
900 poäng på 40 veckor; 12 oktober 2020 till 8 oktober 2021
Kurskod för klassrum: ÅV10BFABK20BFXABN  Kurskod för distans: ÅV10BFABD20BFXABN

APL, 4 veckor

     Kurs   Poäng          Start  Slut          Veckor         Dag och tid 
    Barns lärande och växande  100        11 oktober‘21  17 december ‘21       10      Måndagar 9:00-16:00 
    Skapande verksamhet   100               11 oktober‘21  17 december ‘21       10      Onsdagar 9:00-16:00 
    Pedagogiskt arbete    200               3 januari ‘22  11 mars ‘22               10      Onsdagar 9:00-16:00  

Påbyggnadsutbildning inriktning Barnskötare 
400 poäng på 20 veckor; 11 oktober 2021 till 11 mars 2022

APL, 4 veckor

     Kurs   Poäng        Start                     Slut                Veckor         Dag och tid 
    Barns lärande och växande  100        11 oktober‘21  17 december ‘21       10            Måndagar 9:00-16:00 
    Specialpedagogik 2   100               11 oktober‘21  17 december ‘21       10            Tisdagar 9:00-16:00 
    Pedagogiskt arbete    200               3 januari ‘22  11 mars ‘22               10            Onsdagar 9:00-16:00 

Påbyggnadsutbildning inriktning Elevassistent
400 poäng på 20 veckor; 11 oktober 2021 till 11 mars 2022

APL, 4 veckor



Barnskötarutbildning
för dig som läser sfi

• Utbildningen passar dig som vill arbeta inom 
förskola och skola

• Utbildningen är på dagtid, på heltid och 
du studerar ca 30 timmar i veckan i skolan

• Du läser sfi samtidigt som du läser gymnasiekurser 
från Barn- och fritidsprogrammet. Du praktiserar 
(APL) en gång varje termin.

• Yrkesläraren och sfi-läraren samarbetar under 
lektionerna så att du får mycket stöd

• Efter avslutad utbildning kan du arbeta som 
barnskötare/elevassistent

• Du har rätt att söka studiemedel från CSN

• När utbildningen är slut får du gymnasiebetyg. Du 
som har gjort sfi-prov under utbildningen och har 
blivit godkänd får också sfi-betyg

Utbildningen börjar: 7 september 2020

Utbildningen slutar: 21 december 2021

Schema: Du är i skolan måndag till fredag  
mellan ca 8.00-16.00.
  
Antagningskrav: Betyg i SFI 2B och/eller SFI 
2C. Du får ej ha betyg i kurs SFI 2D eller ha 
påbörjat studier i grundläggande svenska 
som andraspråk.

Kommun: Du måste vara folkbokförd i 
Stockholms stad.

Sista ansökningsdag: 12 juli

Så här ansöker du: Du ansöker via 
Stockholms stads ansökningswebb:
komvux.stockholm.se 

Antagning: Om du uppfyller 
förkunskapskraven kommer du att bli 
kallad, via e-post, till ett obligatoriskt 
informationsmöte ca två veckor efter sista 
ansökningsdag.

Om utbildningen Ansökan
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Våra kurser inom
Barn- och Fritid 

Barns lärande och växande, 100 poäng 
Kurskod: PEDBAS0
Kursen ger dig kunskaper om vad som påverkar barns ut-
veckling och lärande samt hur samhällsförändringar påver-
kar barns utveckling. Du kan läsa kursen i klassrum eller på 
distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår 
digitala lärplattform och du är på plats i skolan vid metodöv-
ningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 On 09:00-16:00  ÅV208BAS0K56
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208BAS0D 
12 okt 18 dec 10 Ti 09:00-16:00 ÅV2010BAS0K12 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010BAS0D
 

Hälsopedagogik, 100 poäng
Kurskod: HALHAL0
I kursen utvecklar du kunskaper om människors hälsa, insik-
ten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och därmed 
förmågan till handlingar för att öka ditt eget välbefinnande. 
Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser 
kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform 
och du är på plats i skolan vid metodövningar, delprov och 
slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid     Kursgrupp 
3 aug 9 okt 10 Tis 09:00-16:00              ÅV208HAL0K34 
3 aug 9 okt 10 DISTANS      ÅV208HAL0D
12 okt 18 dec 10  Tis 09:00-16:00       ÅV2010HAL0K34
12 okt 18 dec 10 DISTANS      ÅV2010HAL0D

Kommunikation, 100 poäng
Kurskod: PEDKOU0
Kursen ger dig kunskap om människors kommunikation, 
gruppens betydelse, samtal som redskap, konflikthantering, 
mediekulturer och användandet av digitala medier. Du kan 
läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kursen 
på distans studerar du via vår digitala lärplattform och du är på 
plats i skolan vid metodövningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS     ÅV208KOU0D 
12 okt 18 dec 10 Ti 09:00-16:00    ÅV2010KOU0K34 
12 okt 18 dec 10 DISTANS     ÅV2010KOU0D
 

Kurserna på dessa sidor ingår i Barnskötarutbildningen. Du 
kan välja om du vill läsa kurserna sammantaget i en yrkesut-
bildning (läs mer om Barnskötarutbildningen på sidorna 34-
35) eller läsa enskilda kurser för att komplettera din gymna-
sieexamen. Du kan även läsa enskilda kurser som en del av 
din kompetensutveckling.

Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng 
Kurskod: SOIETN0
I kursen får du lära dig mer om begreppen kultur, etnicitet, 
nationalitet och religion. Du läser kursen på distans. Du stu-
derar via vår digitala lärplattform och du är på plats i skolan 
vid metodövningar, delprov och slutprov. 
 
Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 To 09:00-16:00  ÅV2010ETN0K78
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208ETNOD 
12 okt 18 dec 10 On 09:00-16:00  ÅV2010ETN0K56
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010ETN0D

Lärande och utveckling, 100 poäng
Kurskod: PEDLÄR0
Du får kunskap om människors lärande och utveckling i olika 
sammanhang, hur synen på kunskap och utbildning har för-
ändrats, olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påver-
kan på lärandet. Du kan läsa kursen i klassrum eller på dis-
tans. När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala 
lärplattform och du är på plats i skolan vid metodövningar, 
delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10  Må 09:00-16:00     ÅV208LÄR0K34
3 aug 9 okt  10 DISTANS     ÅV208LÄR0D
12 okt 18 dec 10 DISTANS     ÅV2010LÄR0D

Yrkeskurser - Barn och fritid
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Specialpedagogik 1, 100 poäng
Kurskod: SPCSPE01
I kursen får du lära dig om funktionsvariationer och hur de 
kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhäl-
let samt specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpme-
del i pedagogiska sammanhang. Du kan läsa kursen i klass-
rum eller på distans. När du läser kursen på distans studerar 
du via vår digitala lärplattform och du är på plats i skolan vid 
metodövningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 To 09:00-16:00              ÅV208SPE01K78 
3 aug 9 okt 10 DISTANS     ÅV208SPE01D 
12 okt 18 dec  10 To 09:00-16:00     ÅV2010SPE01K78
12 okt 18 dec  10 DISTANS     ÅV2010SPE01D
 

Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Kurskod: PEDPEG0
I kursen får du bland annat kunskap om ledarskap och organi-
sationer, hur individer, grupper och det sociala sammanhang-
et påverkar och påverkas av ledaren, samt ledarskap ur ett 
genus- och jämställdhetsperspektiv. Observera att det ingår 4 
veckors praktik (APL) i kursen. APL görs enligt handledares 
schema, 35 h/vecka, dagtid och kvällstid. Du gör APL både 
när du läser kursen i klassrum och på distans. 

OBS! Kursen går inte att söka som enskild kurs. Den ingår i 
yrkesutbildningen för Barnskötare, se sidan 35.

Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Kurskod: PEGPEA0
I kursen får du bland annat kunskap om ledarskap och organi-
sationer, hur individer, grupper och det sociala sammanhanget 
påverkar och påverkas av ledaren, samt ledarskap ur ett ge-
nus- och jämställdhetsperspektiv. Observera att det ingår 4 
veckors praktik (APL) i kursen. APL görs enligt handledares 
schema, 35 h/vecka, dagtid och kvällstid. Du gör APL både 
när du läser kursen i klassrum och på distans. 

OBS! Kursen går inte att söka som enskild kurs. Den ingår i 
yrkesutbildningen för Barnskötare, se sidan 35.

Människors miljöer, 100 poäng
Kurskod: PEDMÄI0
Kursen ger bland annat kunskaper om människors olika lev-
nadsvillkor. Hur identiteter skapas och formas i sociala sam-
manhang, hur genus, klass, etnicitet, familj, funktionsned-
sättningar och arbete påverkar människors levnadsvillkor. 
Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser 
kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och 
du är på plats i skolan vid metodövningar, delprov och slut-
prov. 

Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti 09:00-16:00               ÅV208MÄI0K78 
3 aug 9 okt 10 DISTANS     ÅV208MÄI0D
12 okt 18 dec 10 Må 09:00-16:00    ÅV2010MÄI0K56 
12 okt 18 dec 10 DISTANS     ÅV2010MÄI0D

Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p.
Kurskod: PEDPED0
I kursen lär dig om de olika pedagogiska teorierna som är 
grunden för arbete inom pedagogiska verksamheter. Du får 
fördjupa dig i Montessoripedagogiken, Waldorfpedagogiken 
och Freinetpedagogiken. Du läser kursen på distans. Du stu-
derar via vår digitala lärplattform och du är på plats i skolan 
vid metodövningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208PED0D 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010PED0D
 

Specialpedagogik 2, 100 poäng
Kurskod: SPCSPE02
Specialpedagogik 2 är en fortsättningskurs som ger dig för-
djupade kunskaper om arbetssätt och olika insatser inom 
funktionshinderområdet. Du lär dig även om användande och 
anpassning av specialpedagogiska arbetssätt. Du läser kursen 
på distans. Du studerar via vår digitala lärplattform och du 
är på plats i skolan vid metodövningar, delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn  
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010SPE02D
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Undersköterskeutbildning

Vård- och omsorgscollege
Vår undersköterskeutbildning är en yrkesutbildning 
inom vård och omsorg för dig som vill arbeta som un-
dersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller 
boendestödjare. Vår undersköterskeutbildning är en cer-
tifierad yrkesutbildning och består av 1500 poäng en-
ligt riktlinjer för Vård- och omsorgscollege. När du har 
fullföljt utbildningen får du ett diplom som visar att du 
har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad 
genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. 
Diplomet ger dig en merit när du ska söka jobb. Läs mer 
på sidan 37.

A+B på 1100 poäng
A+B är de två första terminerna av tre på undersköter-
skeutbildningen. Hela utbildningen är på 1500 poäng. 
De två första terminerna är på 1100 poäng och är ge-
mensamma. 

400 poäng fördjupning C med inriktning 
Hälsa och sjukvård eller Äldreomsorg
Efter nivå A+B fortsätter du med nivå C där du väljer 
din inriktning. C-nivån, en termin, är på 400 poäng och 
består av fördjupningskurser. 

Framtida yrkesutgångar och efterfrågan 
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som underskö-
terska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boende-
stödjare. Arbetsplatser för undersköterskor är bland an-
nat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, 
vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården. Det finns 
en stor efterfrågan av utbildad personal inom vård och 
omsorg.
 

Yrkesutbildning A+B+C
Poäng A + B: 1100 poäng

Poäng C: 400 poäng, inriktningar: Hälsa och sjukvård och Äldreomsorg

Förkunskaper: Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt godkänt betyg i 
svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 4 

Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt

Utbildningens längd: A+B+C är 1,5 år = 3 terminer

APL: Det är två APL-perioder på 4 veckor/period och ingår i kurserna  Vård och omsorgsarbete 1 och 
Vård och omsorgsarbete 2 

Starter hösten 2020: 3 augusti och 12 oktober

Sista ansökningsdag: 7 juni för kursstart 3 augusti och 16 augusti för kursstart 12 oktober

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
där du får pröva dina kunskaper på riktigt på till exem-
pel ett omsorgsboende, vårdcentral eller sjukhus. Under 
nivå A och B ingår två APL-perioder på 4 veckor per 
termin och ingår i kurserna  Vård- och omsorgsarbete 
1 och Vård- och omsorgsarbete 2. Under nivå C ingår 
APL i kurserna Akutsjukvård och Äldres hälsa och 
livsvillkor. APL görs enligt handledares schema, 35 h/
vecka, dagtid och kvällstid. 
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Undersköterskeutbildningar 
3 augusti 2020 till 21 maj 2021

Kurs    Poäng          Start     Slut          Veckor        Dag och tid 
Medicin 1   150           3 augusti     9 oktober    10      Må,On,Fr 9:00-12:00 
Hälsopedagogik   100           3 augusti     9 oktober    10     Ti, To 09:00-12:00 
Vård- och omsorgsarbete 1  200           12 oktober     18 december 10     Må, On 09:00-16:00 
Samhällskunskap 1a1   50            12 oktober     18 december 10     Fr  09:00-12:00  
Etik och människans livsvillkor  100            4 januari‘21   12 mars‘21 10     Ti,To 13:00-16:00 
Psykologi 1    50            4 januari‘21   12 mars‘21 10     Fredagar 8:30-12:00 
Psykiatri 1    100            4 januari‘21   12 mars‘21 10      Ti,To 9:00-12:00 
Vård- och omsorgsarbete 2  150            15 mars‘21     21 maj‘21 10      Må,On,To 13:00-16:00 
Specialpedagogik 1   100            15 mars‘21     21 maj‘21 10      Må,On 9:00-12:00 
Svenska 1/SVA 1    100            24 maj’21      25 juni’21 5      Må-To 9:00-12:00
 

Nivå A + B, basnivå, 3 augusti 2020 till 21 maj 2021
Totalt 1100 poäng på 45 veckor
Kurskod för klassrum: ÅV8VOABK20VOXABN
Kurskod för distans: ÅV8VOABD20VOXABN

Kurs    Poäng          Start     Slut          Veckor        Dag och tid 
Vård och omsorg specialisering 50           3 augusti     9 oktober  10       Ti,To 13:00-16:00
Vård och omsorg specialisering 50           3 augusti     9 oktober  10       Ti,To 13:00-16:00
Medicin 2    100                  3 augusti     9 oktober 10                Ti, To 09:00-12:00 
Akutsjukvård    200                  12 oktober     18 december 10                Må-To 13:00-16:00 

Fördjupning Hälso- och sjukvård, 3 augusti till 18 december 2020
Totalt 400 poäng på 20 veckor
Kurskod för klassrum: ÅV8VOCHK20VOXCN
Kurskod för distans: ÅV8VOCHD20VOXCN

Kurs    Poäng          Start     Slut          Veckor        Dag och tid 
Vård och omsorg specialisering 50           3 augusti     9 oktober  10       Ti,To 13:00-16:00
Vård och omsorg specialisering 50           3 augusti     9 oktober  10       Ti,To 13:00-16:00
Vård och omsorg demenssjukdom  100                  3 augusti     9 oktober 10                Ti, To 09:00-12:00 
Äldres hälsa och livskvalitet  200                  12 oktober     18 december 10                Må-To 13:00-16:00 

Fördjupning Äldreomsorg, 3 augusti till 18 december 2020 
Totalt 400 poäng på 20 veckor
Kurskod för klassrum: ÅV8VOCÄK20VOXCN
Kurskod för distans: ÅV8VOCÄD20VOXCN

APL, 4 veckor

APL, 3 veckor

APL, 4 veckor

APL, 4 veckor
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Kurs    Poäng          Start     Slut          Veckor        Dag och tid 
Medicin 1   150           12 oktober     18 december 10      Må,On,Fr 9:00-12:00 
Hälsopedagogik   100           12 oktober     18 december 10     Ti,To 9:00-12:00
Vård- och omsorgsarbete 1  200           4 januari‘21   12 mars‘21 10     Må,On 9:00-16:00 
Samhällskunskap 1a1   50            4 januari‘21   12 mars‘21 10     Torsdagar 9:00-12:00 
Etik och människans livsvillkor  100            15 mars‘21     21 maj‘21 10     Ti,To 13:00-16:00 
Psykologi 1    50            15 mars‘21     21 maj‘21 10     Fredagar 8:30-12:00 
Psykiatri 1    100            15 mars‘21     21 maj‘21 10      Ti,To 9:00-12:00 
Svenska 1/SVA 1    100            24 maj’21     25 juni’21  5      Må-To 9:00-12:00 
Specialpedagogik 1   100            2 augusti‘21  8 oktober‘21 10      Må,On 9:00-12:00
Vård- och omsorgsarbete 2  150            2 augusti‘21  8 oktober‘21 10      Må,On,To 13:00-16:00 
 

Nivå A + B, basnivå, 12 oktober 2020 till 8 oktober 2021
Totalt 1100 poäng på 45 veckor
Kurskod för klassrum: ÅV10VOABK20VOXABN
Kurskod för distans: ÅV10VOABD20VOXABN

Kurs    Poäng          Start     Slut          Veckor        Dag och tid 
Vård och omsorg specialisering 50           12 oktober     18 december 10     Ti,To 13:00-16:00
Vård och omsorg specialisering 50            12 oktober     18 december 10     Ti,To 13:00-16:00
Medicin 2    100                  12 oktober     18 december 10               Ti, To 09:00-12:00 
Akutsjukvård    200                  4 januari‘21   12 mars‘21 10               Må-To 13:00-16:00 

Fördjupning Hälso- och sjukvård, 12 oktober 2020 till 12 mars 2021 
Totalt 400 poäng på 20 veckor
Kurskod för klassrum: ÅV10VOCHK20VOXCN
Kurskod för distans: ÅV10VOCHD20VOXCN

Kurs    Poäng          Start     Slut          Veckor        Dag och tid 
Vård och omsorg specialisering 50           12 oktober     18 december 10     Ti,To 13:00-16:00
Vård och omsorg specialisering 50            12 oktober     18 december 10     Ti,To 13:00-16:00
Vård och omsorg demenssjukdom   100                  12 oktober     18 december 10               Ti, To 09:00-12:00
Äldres hälsa och livskvalitet  200                  4 januari‘21   12 mars‘21 10               Må-To 13:00-16:00  

Fördjupning Äldreomsorg, 12 oktober 2020 till 12 mars 2021 
Totalt 400 poäng på 20 veckor
Kurskod för klassrum: ÅV10VOCÄK20VOXCN
Kurskod för distans: ÅV10VOCÄD20VOXCN

APL, 4 veckor

APL, 3 veckor

APL, 4 veckor

APL, 4 veckor

Undersköterskeutbildningar 
12 oktober 2020 till 8 oktober 2021

41



Undersköterskeutbildning
för dig som läser sfi

• Utbildningen passar dig som vill arbeta inom 
vården på sjukhus eller äldreboende

• Utbildningen är på dagtid, på heltid och 
du studerar ca 30 timmar i veckan i skolan

• Du läser sfi samtidigt som du läser gymnasiekurser 
från Vård- och omsorgsgrammet. Du praktiserar (APL) 
en gång varje termin.

• Yrkesläraren och sfi-läraren samarbetar under 
lektionerna så att du får mycket stöd

• Efter avslutad utbildning kan du arbeta som 
undersköterska

• Du har rätt att söka studiemedel från CSN

• När utbildningen är slut får du gymnasiebetyg. Du 
som har gjort sfi-prov under utbildningen och har 
blivit godkänd får också sfi-betyg

Om utbildningen
Utbildningen börjar: 7 september 2020

Utbildningen slutar: 21 december 2021

Schema: Du är i skolan måndag till fredag  
mellan ca 8.00-16.00.
  
Antagningskrav: Betyg i SFI 2C. Du får ej ha 
betyg i kurs SFI 2D eller ha påbörjat studier i 
grundläggande svenska som andraspråk.

Kommun: Du måste vara folkbokförd i 
Stockholms stad.

Sista ansökningsdag: 12 juli

Så här ansöker du: Du ansöker via 
Stockholms stads ansökningswebb:
komvux.stockholm.se 

Antagning: Om du uppfyller 
förkunskapskraven kommer du att bli 
kallad, via e-post, till ett obligatoriskt 
informationsmöte ca två veckor efter sista 
ansökningsdag.

Ansökan
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Vård- och omsorgs
college
För dig som:
•Vill jobba med människor
•Vill jobba med något viktigt och meningsfullt
•Vill arbeta inom vården
•Vill ha en kvalitetssäkrad yrkesutbildning 
•Vill ha stora chanser till jobb efter utbildningen
•Vill ha möjligheten att läsa vidare på högskola och universitet 

Vad är Vård- och omsorgscollege? 
På Vård- och omsorgscollege erbjuds du en kvalitetssäkrad 
Vård- och omsorgsutbildning. Vård- och omsorgscollege är ett 
samarbete mellan skolan där du går din utbildning, arbetsgivaren 
som anställer dig när du är klar och fackförbundet som stöttar 
dig i frågor som gäller din arbetsplats och din anställning. Allt 
detta för att du ska ha rätt förutsättningar för att få jobb efter 
din utbildning, kunna utvecklas vidare på din arbetsplats och 
vara en bra medarbetare för dina kollegor och de brukare eller 
patienter som du möter i ditt arbete. Efter utbildningen kan du 
antingen välja att jobba som undersköterska inom vård och 
omsorg eller läsa vidare på högskola och universitet.

Diplom - en merit när du söker arbete
Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar 
att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad 
genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet 
kan du använda när du ska söka jobb. Då ser arbetsgivaren att 
du har gått en bred utbildning som håller hög kvalité.

Sfi i kombination med Vård- och omsorg  
Du som studerar på sfi nivå C eller D kan läsa sfi samti-
digt som du läser undersköterskeutbildningen på på gym-
nasial nivå. Det kallas för en kombinationsutbildning. Sfi-
kurserna är anpassade efter svenskan som används inom 
vård och omsorg. Utbildningen är på ca 80 veckor enligt 
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Läs mer på sidan 42.

Du som redan arbetar som undersköterska kan läsa en 
av våra yh-utbildningar; Barnspecialistundersköterska 
och Specialistutbildad undersköterska inom anestesi, 
operation och intensivvård. Utbildningarna är för dig som 
har arbetat minst ett år som undersköterska och som vill 
gå en eftergymnasial vidareutbildning inom sjukvården. 
Båda utbildningarna läser du under ett år och är på 200 yh 
poäng. Utbildningarna följer Vård- och omsorgscollege 
riktlinjer. Utbildningarna ger yrkeshögskoleexamen. Läs 
mer på sidan 46.

Två YH-utbildningar inom sjukvård

Undersköterskeutbildningen på Åsö vuxengymnasium 
är en yrkesutbildning för dig som vill jobba inom 
vården. Utbildningen består av 1500 poäng enligt Vård- 
och omsorgscollege riktlinjer. Utbildningens längd är 
beräknad till tre terminer. Utbildningen startar fyra gånger 
per år och du kan välja om du vill läsa utbildningen i 
klassrum eller på distans. Se aktuella kursstarter på sidan 
40.

Undersköterskeutbildning, 1500 poäng
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Jobb direkt 
efter utbildning!
Kvalitetsäkrade yrkes- och YH-utbildningar
Sedan januari 2018 ingår Åsö vuxengymnasium i Vård- och 
omsorgscollege. Åsö vuxengymnasium är först i Stockholm 
med det nya konceptet för vuxenutbildning.

Läs mer om VO-college på
www.vo-college.se

STOCKHOLMSREGIONEN



Medicin 1, 150 poäng
Kurskod: MEDMED01
Kursen ger grundläggande kunskaper om människokrop-
pens  uppbyggnad. Kursen omfattar bland annat vanligt fö-
rekommande sjukdomar likaså läkemedel och läkemedels-
hantering. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans.

Start Slut      Veckor    Dag och tid                Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10          Må,On,Fr 9:00-12:00 ÅV208MED01K159
3 aug 9 okt 10          DISTANS  ÅV208MED01D
12 okt 18 dec 10          Må,On,Fr 9:00-12:00      ÅV2010MED01K159
12 okt 18 dec 10          DISTANS  ÅV2010MED01D

Akutsjukvård, 200 poäng 
Kurskod: SJUAKU0
Kursen ger dig kunskap om vård- och omsorg och medicinska 
åtgärder vid akuta sjukdomar. Du lär dig om vård och omsorg 
före, under och efter en operation samt människors reaktioner 
i kris och hur de kan hanteras inom vården. Du lär dig också at 
utföra vissa medicinska uppgifter som blodprovstagning och 
sårvård. Observera att det ingår 4 veckors praktik (APL) i kur-
sen. APL görs enligt handledares schema, 35 h/vecka, dagtid 
och kvällstid. Du gör APL både när du läser kursen i klass-
rum och på distans. Du får information om exakta veckor 
från din lärare vid kursstart.

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
Kurskod: MÄNETI0
Kursen Etik och människans livsvillkor handlar om hur arbetet 
inom vård och omsorg påverkas av det sociala sammanhanget, 
kultur, livsåskådning, människosyn och etiska ställningstagan-
den. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 13:00-16:00       ÅV208ETI0K48
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208ETI0D  
12 okt 18 dec 10 Ti,To 13:00-16:00       ÅV2010ETI0K48 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010ETI0D
 

Gymnasiearbete Vård- och omsorg, 100 p.
Kurskod: GYARVO
Gymnasiearbetet för Vård- och omsorgsprogrammet samman-
fattar studierna inom programmet. Du planerar, genomför och 
utvärderar ett större arbete där du får möjlighet att pröva ditt 
yrkeskunnande. Du arbetar självständigt med ditt arbete under 
kursens gång. Du läser kursen på distans med två obligato-
riska träffar. 

Start Slut Veckor Dag och tid Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS  ÅV208RVOD 
12 okt 18 dec 10 DISTANS  ÅV2010RVOD

Hemsjukvård, 100 poäng
Kurskod: SJUHEM0
Kursen behandlar ämnen som vårdvetenskap, pedagogik, 
medicin och etik. Du får lära dig om medicinska åtgärder 
som kan utföras i hemmet, vård i livets slutskede, männis-
kors reaktioner i kris, blodprovstagning, katetrisering och 
sårvård och rehabilitering. Du kan läsa kursen i klassrum 
eller på distans. 

Start Slut Veckor Dag och tid     Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To  09:00-12:00     ÅV208HEM0K37 
3 aug 9 okt 10 DISTANS      ÅV208HEM0D 
12 okt 18 dec 10 Ti,To  09:00-12:00     ÅV2010HEM0K37
12 okt 18 dec 10 DISTANS      ÅV2010HEM0D

Hälsopedagogik, 100 poäng
Kurskod: HALHAL0
I kursen utvecklar du kunskaper om människors hälsa, insik-
ten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och därmed 
förmågan till handlingar för att öka ditt eget välbefinnande. 
Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans.

Start Slut Veckor Dag och tid     Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Tis, Tor 09:00-12:00       ÅV208HAL0K37 
3 aug 9 okt 10 DISTANS      ÅV208HAL0D
12 okt 18 dec 10  Tis, Tor 09:00-12:00      ÅV2010HAL0K37
12 okt 18 dec 10 DISTANS      ÅV2010HAL0D

Våra kurser inom
Vård- och omsorg 
Kurserna inom Vård- och Omsorgsprogrammet ska utveckla 
dina kunskaper inom vård och omsorg och dina färdigheter 
i att utföra arbetsuppgifter som förekommer på ett sjukhus, 
vårdcentral, vård och omsorgsboende för äldre, hemtjänsten 
och hemsjukvården. Du kan välja om du vill läsa kurserna 
sammantaget i en yrkesutbildning (läs mer om vår Under-
sköterskeutbildning på sidan 40) eller läsa enskilda kurser 
för att komplettera din gymnasieexamen. På dessa sidor hit-
tar du endast kurser som ingår i basnivån, A+B. För infor-
mation om kurserna som ingår i nivå C, se vår webbplats.

Start Slut Veckor Dag och tid    Kursgrupp 
3 aug 9 okt 10 Må-To 13:00-16:00        ÅV208AKU0K2468
3 aug 9 okt 10 DISTANS     ÅV208AKU0D 
12 okt 18 dec 10  Må -To 13:00-16:00       ÅV2010AKU0K2468
12 okt 18 dec 10 DISTANS       ÅV2010AKU0D
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Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
Kurskod: VÅRVÅR01
Kursen ger kunskaper om grundläggande praktiskt vård- 
och omsorgsarbete. Detta sker såväl teoretiskt som prak-
tiskt, det senare i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande). 
Observera att det ingår 4 veckors praktik (APL) i kursen. 
APL görs enligt handledares schema, 35 h/vecka, dagtid 
och kvällstid. Du gör APL både när du läser kursen i 
klassrum och på distans. Du får information om exakta 
veckor från din lärare vid kursstart. OBS! Kursen går inte 
att söka som enskild kurs. Den ingår i yrkesutbildningen 
för Undersköterska, se sidan 40.

Specialpedagogik 1, 100 poäng
Kurskod: SPCSPE01
Du får kunskap om olika villkor för lärande och utveck-
ling i samspel med det omgivande samhället. Du lär dig om 
funktionsvariationer och hur de kan påverka människors 
liv, lärande och delaktighet i samhället samt specialpedago-
giska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i pedagogiska sam-
manhang. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala 
lärplattform och du är på plats i skolan vid redovisningar, 
delprov och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid    Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Må, On 09:00-12:00      ÅV208SPE01K15 
3 aug 9 okt 10 DISTANS     ÅV208SPE01D 
12 okt 18 dec 10 Må,On 09:00-12:00       ÅV2010SPE01K15 
12 okt 18 dec 10 DISTANS     ÅV2010SPE01D

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng
Kurskod: VÅRVÅR02
Kursen ger en fördjupning inom vård och omsorg ge-
nom vetenskapliga teorier. Inom vårdområdet är kursen 
praktiskt inriktad på observationer, kontroller, behand-
lingar och provtagningar. Observera att det ingår 3 veck-
ors praktik (APL) i kursen. APL görs enligt handledares 
schema, 35 h/vecka, dagtid och kvällstid. Du gör APL 
både när du läser kursen i klassrum och på distans. 
Du får information om exakta veckor från din lärare vid 
kursstart. OBS! Kursen går inte att söka som enskild kurs. 
Den ingår i yrkesutbildningen för Undersköterska, se si-
dan 40.

Psykologi 1, 50 poäng
Kurskod: PSKPSY01
Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara 
mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psy-
kologiska perspektiv. Du kan läsa kursen i klassrum eller på 
distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår 
digitala lärplattform och du är på plats i skolan vid redovis-
ningar, delprov och slutprov.

Start Slut Veckor Dag och tid      Gruppnamn   
3 aug 9 okt 10 Fre 08:30-12:00       ÅV208PS01K9  
3 aug 9 okt 10 DISTANS       ÅV208PS01D  
12 okt 18 dec 10 Fr 08:30-12:00       ÅV2010PS01K9
12 okt 18 dec 10 DISTANS       ÅV2010PS01D
 

Psykiatri 1, 100 poäng
Kurskod: PSYPSY01
Kursen ger dig kunskaper om psykiatrisk vård både i teori 
och praktik. Kursen ger dig även fördjupad kunskap om 
psykiska störningar, behandlingsmetoder och psykiatrisk 
omvårdnad. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. 
När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala 
lärplattform och du är på plats i skolan vid metodövningar, 
delprov och slutprov. 

Start Slut Veckor Dag och tid  Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 Ti,To 09:00-12:00        ÅV208PSY01K37 
3 aug 9 okt 10 DISTANS   ÅV208PSY01D
12 okt 18 dec 10 Ti,To 09:00-12:00        ÅV2010PSY01K37
12 okt 18 dec 10 DISTANS   ÅV2010PSY01D

Medicin 2, 100 poäng
Kurskod: MEDMED02
Kursen ska ge fördjupade kunskaper i människokroppens 
uppbyggnad och funktion samt sjukdomar. Det är en fort-
sättningskurs på kursen Medicin 1. Du kan läsa kursen i 
klassrum eller på distans.

Start Slut Veckor Dag och tid   Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10              Ti,To 9:00-12:00   ÅV208MED02K37
3 aug 9 okt 10           DISTANS    ÅV208MED02D
12 okt 18 dec 10           Ti,To 9:00-12:00           ÅV2010MED02K37 
12 okt 18 dec 10              DISTANS    ÅV2010MED02D

Yrkeskurser - Vård och om
sorg
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Vård och omsorgsarb. vid demenssjukdom 
Kurskod: GERVÅR0
I kursen får du lära dig om demenssjukdom och hur du 
vårdar demenssjuka. Du får också lära dig om demens-
sjukdomens olika faser och hur den demenssjukes behov 
förändras. Du läser kursen på distans med några obliga-
toriska träffar och prov i skolans lokaler. 
 
Start Slut Veckor Dag och tid      Gruppnamn 
3 aug 9 okt 10 DISTANS             ÅV208GERVÅR0D 
12 okt 18 dec 10 DISTANS             ÅV2010GERVÅR0D



Vidareutbildning för 
undersköterskor
Yrkeshögskoleutbildningar, 200 yh-poäng
Certifierat Vård- och omsorgscollege

Utbildningsstart:
17 augusti 2020 

Sista ansökningsdag: 
30 april 2020

Behörighet: 
Grundläggande behörighet, särskild 
behörighet inkl. 1 års yrkeserfarenhet 
som undersköterska. Läs mer online: 
asovuxengymnasium.stockholm.se/yh

Ansök online på:
asovuxengymnasium.stockholm.se 

Kontaktperson:
Marie Rydh , telefon: 08-508 495 83
marie.rydh@edu.stockholm.se

Vill du jobba som specialistutbildad 
undersköterska inom anestesi, operation och 
intensivvård? Har du redan arbetat minst ett år 
som undersköterska? Då kan vår YH-utbildning 
Specialistutbildad undersköterska anestesi, 
operation och intensivvård vara något för dig. 
Utbildningen ger dig yrkeshögskoleexamen. 
Utbildningen är på 1 år och du kan söka från 
hela landet.Undervisningen sker i Campus 
Åsös lokaler.

Specialistutbildad undersköterska 
-anestesi, operation och intensivvård

Utbildningsstart:
17 augusti 2020 

Sista ansökningsdag: 
30 april 2020  

Behörighet: 
Grundläggande behörighet, särskild 
behörighet inkl. 1 års yrkeserfarenhet 
som undersköterska. Läs mer online: 
asovuxengymnasium.stockholm.se/yh

Ansök online på:
asovuxengymnasium.stockholm.se 

Kontaktperson:
Marie Rydh , telefon: 08-508 495 83
marie.rydh@edu.stockholm.se

Vill du få specialistkompetens för att kunna 
arbeta inom barn- och ungdomssjukvård? Vill 
du arbeta som Barnspecialistundersköterska? 
Har du arbetat minst ett år som undersköterska 
och vill få en yrkeshögskoleexamen? Då kan 
vår YH-utbildning Barnspecialistundersköterska 
vara något för dig. Utbildningen ger dig yrkes-
högskoleexamen. Utbildningen är på 1 år och du 
kan söka från hela landet.Undervisningen sker i 
Campus Åsös lokaler.

Barnspecialistundersköterska
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Intensivsvenska för ekonomer och jurister 
Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter
Intensivsvenska för pedagoger
Svenska för lastbilsförare

SFX-utbildningar
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SIFA-Stockholms Intensiv-
svenska för Akademiker
Stockholms intensivsvenska för akademiker bedriver tre länsövergripande SFX-utbildningar i kommu-
nal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt 
Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX). 

Vad är en SFX-utbildning?
Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan samt-
liga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsor-
ganisation Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholm. Svenska 
för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yr-
kesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller vidare 
studier. I dagsläget finns kurser för elva olika yrkesområden. 
Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen.

Behörighetsgivande kurser i svenska
Hos oss läser du behörighetsgivande kurser i svenska för 
invandrare och svenska som andraspråk, du studerar i sam-
manhållna grupper tillsammans med andra inom ditt yrke.

Du börjar på din språkliga nivå
Hos oss börjar du på den kurs som matchar din aktuella språ-
knivå. Du kan börja studera som nybörjare på SFI C (intro), 
då tar C-kursen 18 veckor, men du har också möjlighet att läsa 
den på 9 veckor förutsatt att du bedöms ha kunskaper motsva-
rande SFI C. Detsamma gäller för kursen SFI D. Därefter går 
du vidare till kurserna på grundläggande nivå SVA grund 3 
och SVA grund 4, som tar 9 veckor vardera. Efter det kan du 
läsa gymnasiekurserna SVA 1, SVA 2 och SVA 3, som också 
är 9 veckor vardera. Efter godkänt betyg på SVA 3 har du den 
behörighet som krävs att söka till universitet eller högskola.

Våra SFX-utbildningar
• Intensivsvenska för pedagoger - SFP
• Intensivsvenska för ekonomer, jurister och andra samhälls-
vetare - SFEJ
• Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter - SFINX

Samtliga utbildningar läses på heltid och är förlagda till 
dagtid. SFI C, SFI D och SVA Grundläggande 3 och SVA 
Grundläggande 4 är oftast schemalagda på förmiddagarna. 
De gymnasiala kurserna är oftast schemalagda på eftermid-
dagarna. Från kurs SFI C till och med kurs SVA 2 får du 
också undervisning som är speciellt anpassad till ditt yrkes-
område. Detta inkluderas i de ordiniare kurserna.

SFI på distans
Vi erbjuder också distanskurser, för reguljär kurs SFI C och 
SFI D för studieväg 3. De reguljära SFI-kurserna kan du 
läsa på maximalt 20 veckor. Du studerar på heltid.

Behöriga lärare
Samtliga lärare hos oss har formell kompetens och lång er-
farenhet av undervisning av vuxna. Vi arbetar i nära kon-
takt med dig kring din språkliga utveckling och framtida  
studier och yrkesliv. Vi erbjuder kontinuitet, personlig 
uppföljning och intensiva språkstudier.

Hos oss på SIFA får du: 
• yrkesinriktad intensivsvenska för akademiker
• en inblick i hur det fungerar i svenskt arbetsliv
• skriva personligt brev, intervjuträna, lära dig om 
kommunikation i arbetslivet, koder och yrkesvokabulär
• besöka arbetsplatser
• möjlighet att få en mentor inom ditt yrke

Som längst är utbildningen 1,5 år.
Du som inte har några 
tidigare kunskaper 
i svenska börjar 
utbildningen med 
kurs C. Om du redan 
kan lite svenska 
börjar du på den kurs 
som passar dig. Du 
läser i sammanhållna 
grupper. Efter 
avslutad kurs börjar 
du direkt på nästa 
nivå.

Intro SFI C
9 veckor

Efter avslutad
utbildning på
SIFA kan du 
söka vidare till 
universitet eller 
högskola

SFI C
9 veckor

SFI D
9 veckor

SVA 
grund 3
9 veckor

SVA 
grund 4
9 veckor

SVA 1
9 veckor

SVA 2
9 veckor

SVA 3
9 veckor

Grundkurs SFI Yrkestimmar Yrkestimmar
Orienteringskurser med yrkesinriktning på grundläggande
och gymnasial nivå.

Efter SVA 3 kan du 
söka universitet 
och högskola.
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Kursstart 17 augusti: ansök senast 27 juli 
Kursstart 19 oktober: ansök senast 2 oktober

SFI distans
-SFI C och SFI D, studieväg 3

SFX-kursstarter hösten 2020

Du kan läsa reguljära SFI-kurser på distans. Du läser 
studieväg 3, kurs C och D. Du läser på maximalt 20 veckor. 
Du studerar på heltid. Intag varje vecka. 

Ansök via ett personligt besök på Vuxenutbildningscentrum, 
Rosenlundsgatan 52.

Så här ansöker 
du till SIFA:

– Antagningen sker på Vuxenutbildningscentrum i 
Stockholm, Rosenlundsgatan 52 eller via ansöknings-
blankett på webben: www.sifa.stockholm.se/ansokan.
– Skicka dina utländska betyg från universitet eller hög-
skola till Universitets- och högskolerådet (UHR).
– Kontakta Universitet- och högskolerådet för att få din
examen och dina betyg validerade.
– Du kan påbörja din ansökan till SFX medan du väntar 
på svar från Universitets- och högskolerådet.

Krav för att ansöka till SIFA:
• Du behöver du ha minst 3 års högskolestudier relaterade till    
någon av yrkena 
• Du behöver ha varit i Sverige mindre än tre år
• Du behöver kunskaper motsvarande Engelska 4 (för pedagoger) 
och Engelska 6 (för ekonomer, jurister, samhällsvetare, ingenjörer 
och arkitekter)

Antagningsbesked 
Om du fått en plats på någon av våra utbildningar så får du en kal-
lelse från SIFA 1-2 veckor innan kursstart.

Tacka nej till plats
Om du inte vill ha din plats måste du meddela skolans expedition 
via e-post: sifa.stockholm.se
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När du studerar på SIFA kan du få CSN när du läser 
grundläggande och gymnasiala komvuxkurser (men inte 
när du läser på sfi-nivå). Det är till CSN du vänder dig för 
att ansöka om studiemedel eller om du har frågor om din 
ekonomi under din studietid. 
För mer information: www.csn.se. 

Studiemedel och CSN

Så här ansöker 
du till SFL:

– Du ansöker via ansökningsblankett på webben: 
asovuxengymnasium.stockholm.se.
– Du får svar på din ansökan inom ca 2 veckor
– Om du uppfyller de grundläggande kraven kallar vi 
dig till ett språktest inför nästa utbildningsstart. Om 
du klarar språktestet får du göra ett körprov i lastbil 
tillsammans med en trafiklärare.
– De sökande som visar att de har de bästa förutsätt-
ningarna att klara utbildningen kallas till start.

SFEJ -Intensivsvenska för ekonomer, 
jurister och samhällsvetare

SFINX -Intensivsvenska för 
Ingenjörer och Arkitekter
Kursstart 19 oktober: ansök senast 2 oktober

SFL -Svenska för lastbilsförare
Kursstart 4 augusti: ansök senast 22 maj

Kursstart 17 augusti: ansök senast 27 juli 
Kursstart 19 oktober: ansök senast 2 oktober

SFP -Intensivsvenska för pedagoger

Krav för att ansöka till SFL:
• Godkänt betyg från Sfi C- eller D-nivå (ej slutfört Sva Grund)
• Erfarenhet av att köra tung lastbil
• Svenskt B-körkort
• Språktest, intervju och körprov med tung lastbil



SFI på distans
Sfi C och D, STUDIEVÄG 3

Kursinformation
• SFI kurs C och D
• Studieväg 3
• Du kan studera kursen var och när du vill. Du ska vara permanent bosatt i Sverige. 
• Du börjar på den nivå du befinner dig på
• Du måste vara på plats i skolan den första och sista kursdagen, i övrigt är kursen helt på distans
• Du gör skriftliga per mejl och och muntliga uppgifter per Skype och telefon
• Du kan även komma till skolan och träffa din lärare för individuell handledning
• Du erbjuds individuell handledning per Skype, telefon eller på skolan
• Du får möjligheten att knyta kontakter med andra distansstuderande

Kursstarter och ansökan

Läs svenska, där det passar dig! 
Ibland kan det vara svårt att kombinera studier med arbete, föräldraledighet eller något annat. Då kan distansstudier
kanske passa bättre. Nu kan du studera SFI C och D på distans. Du väljer själv dina tider och studerar vid en dator ochkom-
municerar med lärare och andra elever via en lärplattform.

Förkunskaper: Nivåbedömning via nivåtest på Vuxenutbildningscentrum
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Individuellt
Starter hösten 2020: Intag varannan vecka
Sista ansökningsdag: Ansök via ett personligt besök på Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52. 
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Intensivsvenska för 
Ingenjörer och Arkitekter 
- SFINX

Kursstarter och ansökan
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Max 1,5 år
Starter hösten 2020: Kursstart 19 oktober ansök senast 2 oktober. 
Ansökan:  Ansökningsblanketter finns på: www.sifa.stockholm.se

SIFA
 - Intensivsvenska för Ingenjörer och A

rkitekter - SFIN
X

För att kunna söka till SFINX behöver du:
• ha minst 3 års högskolestudier relaterade till någon av yrkena ingenjör eller arkitekt
• ha varit i Sverige mindre än tre år
• kunna engelska motsvarande nivå 6

Är du ingenjör eller arkitekt och vill lära dig svenska snabbt?
SFINX är en intensivutbildning i svenska för ingenjörer och arkitekter. Här får du studera tillsammans med människor 
som har liknande bakgrund och utbildning som du. Tillsammans bildar ni kontaktnät i och utanför skolan. Under SFI och 
Grundläggande svenska som andraspråk har du yrkestimmar. Då studerar du relevant yrkesvokabulär, kommunikation i 
arbetslivet, koder och oskrivna regler samt intervjuträning. Vi gör arbetsplatsbesök på bl.a. Sweco, Åf och Scania. Målet 
med yrkestimmarna är att du ska fördjupa dig inom din egen yrkesprofession och på så sätt förkorta vägen till arbete inom 
ditt yrke. På grundläggande nivå kan du följa kurser på KTH.

Hur lång tid tar språkstudierna?
Om du börjar på SFI C-nivå och studerar upp till gymnasiets slutkurs, Svenska som andraspråk 3 (SVA 3) tar det cirka 1,5 år.
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Intensivsvenska för 
Ekonomer och Jurister 
- SFEJ
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För att kunna söka till SFEJ behöver du:
• Minst tre års dokumenterad högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskapliga ämnen.
• Du ska ha varit i Sverige mindre än tre år.
• Du ska kunna engelska på nivå Engelska 6.

Kursstarter och ansökan

Är du ekonom, jurist eller samhällsvetare och vill lära dig svenska snabbt?
SFEJ är en intensivutbildning i svenska för jurister, ekonomer och andra samhällsvetare. Här får du studera tillsammans 
med människor som har liknande bakgrund och utbildning som du. Tillsammans bildar ni kontaktnät i och utanför skolan. 
På yrkestimmar och orienteringskurser fördjupar du dina kunskaper om svenska arbetsförhållanden relaterade till yrket. Du 
studerar också yrkestermer som är relevanta för ditt yrke och tränar på att beskriva och presentera din bakgrund, ditt yrke 
och dina mål. Du gör studiebesök på företag, myndigheter och domstolar.

Hur lång tid tar språkstudierna?
Om du börjar på SFI C-nivå och studerar upp till gymnasiets slutkurs, Svenska som andraspråk 3 (SVA 3) tar det cirka 1,5 år.
 

Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Max 1,5 år
Två starter hösten 2020: Kursstart 17 augusti: ansök senast 27 juli. Kursstart 19 oktober: ansök 
senast 2 oktober.
Ansökan:  Ansökningsblanketter finns på: www.sifa.stockholm.se
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Intensivsvenska för 
Pedagoger - SFP

Kursstarter och ansökan
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Max 1,5 år
Två starter hösten 2020: Kursstart 17 augusti: ansök senast 27 juli. Kursstart 19 oktober: ansök 
senast 2 oktober.
Ansökan:  Ansökningsblanketter finns på: www.sifa.stockholm.se

För att kunna söka till SFP behöver du:
• ha en lärarexamen, eller några års erfarenhet som lärare
• ha varit i Sverige mindre än tre år.
• kunna engelska motsvarande Engelska 4.

Är du lärare och vill lära dig svenska snabbt?
SFP är en intensivutbildning i svenska där du studerar tillsammans med andra pedagoger och får kontakter med skolor, 
intresseorganisationer, lärare och lärarutbildning. Kurserna i svenska är yrkesinriktade. Du har Yrkestimmar där du stude-
rar t.ex. yrkestermer och hur du beskriver din bakgrund som lärare och pedagog. Du lär dig övergripande om den svenska 
skolans organisation, dess styrdokument och betygsystem samt diskuterar likheter och skillnader mellan olika länder. SFP 
förbereder dig för din svenska lärarbehörighet genom ett samarbete med kompletteringsutbildningen vid Stockholms uni-
versitet (ULV). Genom Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad får du möjlighet att följa en modersmålslärares arbete i 
flera olika skolor samt göra auskultationer hos ett arbetslag i det ämnet/åldersnivån du har behörighet i.

Hur lång tid tar språkstudierna?
Om du börjar på SFI C-nivå och studerar upp till gymnasiets slutkurs, Svenska som andraspråk 3 (SVA 3) tar det cirka 1,5 år.

SIFA
 - Intensivsvenska för Pedagoger -SFP
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Svenska för Lasbilsförare 
- SFL
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För att kunna söka till SFL behöver du:
Yrkeserfarenhet av tung lastbil, svenskt B-körkort, fullgjord Sfi C (slutbetyg krävs) eller motsvarande, körkortstillstånd för 
lägst C-behörighet, (helst tillstånd grupp III). Om du uppfyller de grundläggande kraven kallar vi dig till ett språktest inför 
nästa utbildningsstart. Om du klarar språktestet får du göra ett körprov i lastbil tillsammans med en trafiklärare.

Kursstarter och ansökan

Är du lasbilsförare och vill lära dig yrkesinriktad svenska?
Svenska för lastbilsförare (SFL) är en gymnasial specialutbildning för dig som har jobbat som lastbilsförare tidigare i ditt 
hemland. SFL är en av Sfx-utbildningarna i Stockholms län. SFL har funnits sedan hösten 2008 och vi utbildar cirka 35 
lastbilsförare per år. Lärarna i utbildningen är både yrkeslärare och Sfi-lärare. Sfi-lärarna hjälper dig med språket i yrkes-
kurserna och i läroböckerna. Du får gymnasiebetyg på yrkeskurserna och du kan också ta ditt Sfi-betyg under utbildningen.  
I utbildningen ingår upp till två veckors APL på åkeri.

Stöd i yrkessvenska 
Yrkessvenskan är en viktig del i utbildningen. Yrkessvenskan möjliggör studier på gymnasienivå för dig som inte har läst 
alla kurser på Sfi/SVA grund. Yrkessvenskan på SFL är helt inriktad mot transportbranschen.

Plats
Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium, STFG, Kungens Kurvaleden 4 i Kungens Kurva.

Studietakt: 100 %

Utbildningens längd: 20-21 veckor/en termin, 29 lärarledda timmar/vecka, 13 timmar körträning + 2 timmar i simulator

Starter hösten 2020: Kursstart 4 augusti: ansök senast 22 maj

Ansökan:  Ansökningsblanketter finns på webben: asovuxengymnasium.stockholm.se
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Kontaktinformation
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Elevadministration 
Campus Åsö
Expedition 
Rum H1
Öppettider:
Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-14.00
Onsdag 10.30-14.00
Telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-11.00 
samt måndag 13.00-14.00
Telefon: 08-508 49 510
E-post: asovuxengymnasium@edu.stockholm.se
Webbplats: asovuxengymnasium.stockholm.se

Växel 
Telefon: 08-508 49 500
Måndag-torsdag: 8:30-16:30
Fredag: 08:30-16:00
Lunchstängt: 12:30-13:30
 

Studie-och yrkesvägledning
Du som är elev hos oss är välkommen att kontakta 
våra studie- och yrkesvägledare under drop-in-tider 
och telefontider. Kontaktuppgifter och tider finns på 
vår webbplats: asovuxengymnasium.stockholm.se
E-post: asosyv@edu.stockholm.se
 

Elevstöd 
Specialpedagog Karolina Rydlöf
Rum: D20
Telefon: 08-508 49 554
E-post: karolina.rydlof@edu.stockholm.se
Studiecoacher
D-huset på våning 2
Drop-in: 
Måndagar–torsdagar kl. 9.00-16.30
Fredagar–endast bokade tider (ingen drop-in)
Studiecoach Krister Aronsson
Telefon: 08-508 49 515
E-post: krister.aronsson@edu.stockholm.se
Studiecoach Sofia Åsberg
Telefon: 076-124 95 57
E-post: sofia.asberg@edu.stockholm.se

Kontaktinformation
Skolledning
Service och stödenhet
Elevadministration, ekonomi, kommunikation, bibliotek, IT, 
vaktmästeri, lokal, SYV, elevstöd
Campuschef Anneli Hofström
E-post: anneli.hofstrom@edu.stockholm.se
Telefon: 076-12 91 618
Biträdande Campuschef Karin Hallendal Skogh
E-post: karin.hallendal.skogh@edu.stockholm.se
Telefon: 072-46 80 045

Åsö vuxengymnasium -teoretiska kurser och 
kurspaket 
Naturvetenskap, samhällsorienterande ämnen, matematik, 
media, it, Naturvetenskapligt basår och ekonomiska kurspaket
Rektor Sirpa Wahlberg Borgström
E-post: sirpa.wahlberg@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 501 | 076-12 49 501
Biträdande rektor Stefan Magnusson 
E-post: stefan.magnusson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 502 | 076-12 49 502

Åsö vuxengymnasium -yrkesutbildningar, 
kompetensförsörjning och komboutbildningar
Barn- och fritid, vård- och omsorg och kompetensförsörjning
Rektor Tobias Fannkvist  
E-post: tobias.fannkvist@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 35 743 | 076-12 35 743
Biträdande rektor Hans Alm
E-post: hans.alm@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 49 503 | 076-12 49 503

Åsö vuxengymnasium och SIFA -kurser inom språk
SFI, intensivsvenska för akademiker, svenska, SVA, engelska och 
moderna språk
Rektor Eva Griffith
E-post: eva.griffith@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 35 787 | 076-123 57 87
Biträdande rektor Karin Olsson Järvman
E-post: karin.olsson.jarvman@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 495 04 | 076-124 95 04

Vuxenutbildningscentrum
Vuxenutbildningscentrum Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52
Postadress: Arbetsmarknadsförvaltningen, 
Box 17140, 104 62 Stockholm
Telefontid: Mån, tis: 9.00–11.00 och 13.00–15.00
Tors: 9.00–11.00 och 13.00–15.00
Telefon: 08-508 35 400
Webbplats: vuxenutbildning.stockholm
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Åsö vuxengymnasium
Blekingegatan 55, 
Box 17804, 118 94 Stockholm
Telefon: 08-508 49 500 
E-post: asovuxengymnasium@edu.stockholm.se
asovuxengymnasium.stockholm.se

Campus Åsö

Välkommen till oss!

SIFA
Blekingegatan 55, 
Box 17804, 118 94 Stockholm
Telefon: 08-508 49 500 
E-post: sifa@edu.stockholm.se
sifa.stockholm.se


