KURSKATALOG
www.allevux.se

Vår vision
Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på
respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga rättigheterna och allas lika rätt till
utbildning. Allévux är en trivsam och glädjefylld arbetsplats för elever och personal.
De utbildningar vi erbjuder kännetecknas av hög kvalitet som följer samhällsutvecklingen
och som är individualiserade och flexibla utifrån var och ens förutsättningar. Vi strävar
efter att erbjuda så många av våra kurser som möjligt i egen regi. Samverkan med arbetsliv
och annan offentlig verksamhet är god och främjar de behov som våra kommuninvånare
har.
Allévux är mellansveriges bästa vuxenutbildning!
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VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND
Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar?
Du ska vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste du göra din ansökan via
din folkbokföringskommun. Du är behörig att söka fr.o.m. andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år,
alternativt om du har gymnasieexamen eller studiebevis från ett 3-årigt nationellt program. Du ska
dessutom sakna kunskaper i de kurser du söker, alltså sakna betyg, ha betyget IG eller F.
Vad kostar det?
Kurserna är kostnadsfria. På Särvux, SFI och på grundläggande nivå får du låna litteratur, men på
gymnasiekurserna får du själv köpa kurslitteraturen. Du har dock rätt att låna kurslitteratur på
gymnasienivå tom första halvåret det år du fyller 20 år.
Kursstart
För samtliga gymnasiala kurser/utbildningar gäller att de startar vid tillräckligt stort antal sökande.
Grundläggande vuxenutbildning erbjuds alltid inom Allévux.
Ansökan
För information om kursstarter hänvisar vi till hemsidan. Sökande erbjuds studieplats i mån av
utrymme. Vi ser gärna att vi får din ansökan.
Vid ansökan ska en studieplan upprättas innan påbörjad studieperiod.
För information om sista ansökningsdatum samt när utbildningen startar och slutar, se hemsidan.
Du måste bifoga kopia på dina tidigare betyg.
Heltid eller deltid?
Ett ämne eller flera? Kombinera med arbete? Du väljer själv omfattningen på dina studier. Dessa
lägger du upp genom att göra en individuell studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
För att få studiemedel från CSN måste du dock läsa på minst halvtid.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR
Grundläggande vuxenutbildning
Kurserna motsvarar grundskolans kurser, till och med årskurs 9. Du kan även delta om du vill
komplettera eller repetera ett eller flera ämnen inför fortsatta yrkes- eller ämnesstudier.
Gymnasial vuxenutbildning
Ämneskurser och vissa yrkeskurser på gymnasial nivå. Vissa kurser som vi inte själva anordnar kan
sökas utanför Allévux (se kursutbudet). Studieplats utanför förbundet kan efter särskilt beslut medges
mot bakgrund av särskilda skäl, även för andra kurser.
Yrkesvux
Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna
ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.
Utbildningen anordnas i samarbete mellan kommunerna Kumla, Örebro, Lekeberg, Karlskoga,
Degerfors, Ljusnarsberg och Sydnärkes Utbildningsförbund (Askersund, Hallsberg och Laxå).
Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen.
Ansökan lämnas dock till hemkommunen.
Vuxlärling
För mer information kontakta studie-och yrkesvägledare.
Utbildning i svenska för invandrare
En rättighet för dig som är nyinflyttad i Sverige och behöver lära dig svenska.
Särskild utbildning för vuxna
Särskild utbildning för vuxna ger en möjlighet till utbildning för personer över 20 år med
inlärningssvårigheter, på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Studierna bedrivs
enligt individuella studieplaner. Du kan studera på grundläggande nivå, eller enl. gymnasiesärskolans
ämnesplaner.
Nu drivs även ett projekt med lärlingsutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning.
Problem att läsa, skriva eller räkna?
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Kontakta lärare eller studie-och yrkesvägledare så kan vi informera om hjälp/hjälpmedel som finns.

KURSUTBUD I EGEN REGI
Utbildning i svenska för invandrare
Särskild utbildning för vuxna (se särskild broschyr)
Grundläggande vuxenutbildning:
Orienteringskurs datoranvändning
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
När du träffar Studievägledare får du mer information. Omfattningen av dina studier inom varje kurs fastställs
utifrån dina behov i samband med att din individuella studieplan skapas.
Ytterligare kurser kan erbjudas i samarbete med andra utbildningsanordnare.
Gymnasiekurser:
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Företagsekonomi 1, 100 p
Företagsekonomi 2, 100 p
Historia 1b, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Historia 1a2, 50 p
Matematik 1a, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Matematik 1c,
Matematik 2a, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3b, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Matematik 4, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p
Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska som andraspråk 3, 100 p
Datorinriktade kurser:
Information och kommunikation 1, 100 p
Orienteringskurs Datoranvändning, 50p
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KURSUTBUD I SAMARBETE MED ANDRA UTBILDNINGSANORDNARE
Grundläggande vuxenutbildning:
Kurser utöver de som erbjuds i förbundets regi
Biologi
Fysik
Geografi
Historia
Kemi
Religionskunskap
För alla kurser inom grundläggande vuxenutbildning gäller att du själv väljer i vilken kommun
du vill studera
Gymnasiekurser:
Biologi 1, 100p
Biologi 2, 100p
Fysik 1a, 150p
Fysik 1b1, 100p
Fysik 1b2, 50p
Fysik 2, 100p
Kemi 1, 100p
Kemi 2, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Naturkunskap 1a2, 50 p
Naturkunskap 1b, 100p
Naturkunskap 2, 100p
Religion 1, 50 p

Ovanstående kurser kan läsas antingen i annan kommun eller hos annan utbildningsanordnare.
Eventuellt kan ytterligare kurser i historia, kemi, matematik, naturkunskap och språk erbjudas.
Individuella beslut erfordras.
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ÖVRIGA UTBILDNINGAR INOM ALLÉVUX
VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

Nästa utbildningsstart sker VT19.
Grundkurser

Studierna bedrivs i flex-/distansform via vår lärplattform PingPong. Du kommer därför att få låna en
dator för att kunna genomföra dina studier. Lärare och studerande planerar studiernas omfattning
och upplägg. Flex/distansstudier innebär ett stort inslag av självstudier. Inom alla kurser förkommer
dock obligatoriska inslag vilka kräver deltagande i olika skolförlagda aktiviteter. Mera information
lämnas vid varje kursstart. Alla kursstarter är obligatoriska. Vissa kurser innehåller Arbetsplatsförlagt
lärande (APL).
Vård och omsorg 1

200 p (4 veckors APL)

Medicin 1

150 p

Vård och omsorg 2
Specialpedagogik 1

150 p (4 veckors APL)
100 p

Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1

100 p
100 p

Hälsopedagogik
Psykologi 1

100 p
50 p

Gymnasiearbete

100 p
=1050 p

Valbara fördjupningskurser:
Om du vill ha möjlighet att få diplom inom Vård - och Omsorgscollege ska du söka en 200 p kurs
och minst en 100 p kurs av nedanstående fördjupningskurser.
Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 p

Samhällsbaserad psykiatri
Medicin 2

100 p
100 p

Palliativ vård

100 p

Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2

100 p
100 p

Hemsjukvård
Vårdpedagogik och handledning

100 p
100 p

Socialpedagogik
Äldres hälsa och livskvalitet

100 p
200 p, (5 veckors APL)

Psykiatri 2

200 p, (5 veckors APL)

Akutsjukvård

200 p, (5 veckors APL)

Allévux inom Sydnärkes Utbildningsförbund är certifierad inom Vård och Omsorgscollege,
vilket bland annat innebär att utbildningen genomförs i nära samarbete med berörda verksamheter inom
Sydnärkekommunerna och Region Örebro län. Certifieringen utgör en kvalitetsgaranti för utbildningen.
Certifieringen innebär också att den som fullföljer utbildningen med 1500 godkända poäng i vård-och
omsorgskurserna inklusive Sv1/Sva1 och Sh1a1 får ett diplom från Vård och Omsorgscollege.
För information om sista ansökningsdatum,
samt när utbildningen startar och slutar höst och vår, se hemsidan.
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GYMNASIEEXAMEN

En gymnasieexamen ska omfatta 2 400 poäng.
Högskoleförberedande gymnasieexamen omfattar 1050-1250 poäng gymnasiegemensamma kurser
inklusive gymnasiearbete 100 poäng.
Utöver dessa krävs minst 600-700 poäng programkurser och högst 550-650 poäng valfria kurser.
Yrkesexamen omfattar 600 poäng gymnasiegemensamma kurser inklusive gymnasiearbete
100 poäng.
Utöver dessa krävs minst 950 poäng programkurser och högst 850 poäng valfria kurser
Vi kan i första hand erbjuda dig att läsa kurser som ger examen på ett högskoleförberedande program.
Har du redan en del kurser från ett yrkesförberedande program försöker vi givetvis hjälpa dig också
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YRKESVUX

Yrkesvux
Allévux erbjuder följande yrkesinriktade utbildningar:
Vård– och omsorgsutbildning i egen regi (se sidan 6).
För information om eventuellt ytterligare kursstarter, se vår hemsida.
Om du önskar söka yrkesvux-utbildning i någon annan kommun och är folkbokförd i Askersund,
Hallsberg eller Laxå ska du lämna/skicka din ansökan till Allévux.
Är du folkbokförd i någon annan kommun än Askersund, Hallsberg eller Laxå ska du sända ansökan
till din hemkommun.
Vuxlärling
Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.
Orienteringskurser
Kan anordnas både för grupper och enskilda. Kurserna planeras efter det behov som finns och skall
ha ett eller flera av dessa syften:
- Att medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval
- Ge utökade studietekniska färdigheter (till exempel datoranvändning)
- Vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden
- Ge tillfälle till bedömning av kunskaper och färdigheter inom olika områden, validering
Individuella kurser
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.
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BETYG
Betygsskala
Betyg sätts från A – F, där A är det högsta betyget och F är icke godkänt.
Utdrag ur betygskatalogen
Om du läser en eller flera kurser och vill ha ut ett betygsdokument ska du begära att få ett utdrag ur
betygskatalogen. Blankett finns på expeditionen eller hos studievägledaren.
Intyg
Alla studerande har rätt att få ut ett intyg som visar de kunskaper man har inom en kurs. Intyget kan
gälla hel kurs eller del av kurs. Vill du ha ett intyg ska du begära detta på speciell blankett som finns på
expeditionen eller hos studie- och yrkesvägledare.
Du väljer själv om du vill ha intyg eller betyg eller båda delarna.
Slutbetyg på grundläggande vuxenutbildning / Gymnasieexamen
För information om villkoren för slutbetyg på grundläggande vuxenutbildning och gymnasieexamen på
gymnasial vuxenutbildning tag kontakt med studie- och yrkesvägledare.
Prövning
För dig som på egen hand vill läsa upp eller läsa in en kurs och få betyg. Prövning genomförs endast
en gång per termin, se information på vår hemsida.
Prövningar är ej CSN-berättigade.
Kostnaden är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle. Prövningen är kostnadsfri för den som har IG
eller F i den kurs prövningen gäller. Du väljer själv i vilken kommun du vill göra prövningen.
Validering
Innebär att kartlägga och erkänna befintlig kunskap och kompetens som uppnåtts genom arbete och
erfarenhet samt tidigare utbildning. Målet är att få betyg eller intyg på dessa kunskaper, samt underlag
för planering av vidare studier. Validering kan omfatta både teoretiska och yrkesinriktade kurser.
För betyg efter validering krävs att en prövning genomförs. Prövning i samband med validering är
kostnadsfri. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

STUDIEFINANSIERING
Studiehjälp finns för dig tom våren det år du fyller 20 år. Gäller endast heltidsstudier.
Studiemedel från CSN kan du söka från och med andra kalenderhalvåret, det år du fyller 20 dock
längst till och med det år du fyller 56. OBS! Tiden för hur länge du kan få studiemedel är begränsad.
Studiemedel kan du få för studier på 100, 75, 50 %. De består av en bidragsdel och en lånedel.
Ansökan görs på CSN:s hemsida www.csn.se
För mer information se www.csn.se eller ring CSN 0771-27 60 00, eller kontakta studievägledaren.
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ALLÉVUX/LÄRCENTRUM
Allévux inom Sydnärkes Utbildningsförbund är en gemensam organisation för de tre
medlemskommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå, där personalen samverkar för att så långt som
möjligt kunna erbjuda studier som passar dig.
Allévux erbjuder ett brett utbud av kurser som är tillgängliga för dig som bor i våra tre
medlemskommuner. Du kan läsa de kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet till
högskolan.
Du väljer själv tillsammans med studievägledarna när studierna börjar och slutar.
Tillsammans med lärarna beslutar du var studierna ska ske, tempo och rytm för studierna, omfattning
av handledning, olika sätt att ha kontakt, studier enskilt eller i grupp.
Även om du väljer att läsa med inslag av distans är det viktigt med täta och regelbundna kontakter
med dina lärare via digitala och/eller personliga möten samt att att i så stor utsträckning som du har
möjlighet till, delta i handledningstillfällen, föreläsningar och andra aktiviteter som erbjuds inom
respektive kurs.
Vissa kurser kan du läsa med inslag av distans med hjälp av distansöverbryggande hjälpmedel
t.ex. telebild eller dator utrustad med program och andra hjälpmedel för kommunikation.
Modern teknik i kombination med god planering och tillgång till viss handledning i våra lärcentra ökar
dina möjligheter att studera och få kunnig stöttning även om läraren inte är på plats.
Du kan alltså välja att studera efter dina förutsättningar och behov.
Våra studievägledare kan ge dig mer information både om studiemöjligheterna inom Allévux samt om
olika utbildningsmöjligheter i stort. De kan erbjuda dig stöd i din studieplanering så att du på ett bra
sätt kan finna de kurser och studieformer som passar dig och dina behov.
Genom våra videokonferensutrusningar (Telebild) så kan man nå hela världen. Idag har vi bl.a. flera
lärarutbildningar igång via telebild från Karlstads Universitet. De studerande sitter i Allévux lokaler i
Hallsberg och lärarna finns på Karlstad universitet.
Vi strävar efter att utöka vårt samarbete med olika universitet och högskolor.
Enskilda distansstuderande vid olika högskolor kan använda sig av våra lokaler och utrustning för
kontakter med sin högskola, genomföra tentamen eller för att samarbeta med varandra.
På samtliga Lärcentrum finns även Särskild utbildning för vuxna, utbildning för personer med
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

STUDIETIDER
För mer information om kursstarter, se hemsidan, allevux.se
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KONTAKTA OSS
Rektor
Lena Hansson
Tel:072-520 18 00
E-post:lena.hansson@allevux.se
Allévux i Hallsberg
Besöksadress:
Östra Storgatan 1
Hus J
Studievägledare: Katalin Edström
Studievägledare: Vessi Claesson
E-post: vux.vagledning@allevux.se
Telefon: 070-589 81 35
Studievägledarna har telefontid måndag-torsdag kl. 8:00-9:30, samt fredag 8:00-12:00.
Drop in: Tisdagar och torsdagar 10.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00.
Lärcentrahandledare: Anders Holm, tel: 070-269 33 43
E-post: anders.holm@allevux.se
Hus I
Skoladministratör: Suada Mesic, Tfn: 070-813 69 77
E-post: suada.mesic@sydnarkeutbildningar.se
Skolsekreterare: Ann-Marie Blomér, tfn: 070-283 64 33
E-post: amie.blomer@sydnarkeutbildningar.se
Lärcentrum i Askersund
Besöksadress:
Sjöängen
Drottning Kristinas väg 2
ASKERSUND
Vägledningstorg i Askersund onsdagar 13.00 – 15.30
E-post: vux.vagledning@allevux.se
Lärcentrahandledare: Anders Holm, tel: 070-269 33 43
E-post: anders.holm@allevux.se
Lärcentrum i Laxå
Besöksadress:
Biblioteket
Postgatan 13
LAXÅ
Vägledningstorg i Laxå Drop in, måndagar kl 14:00-18:00
Gemensam postadress:
Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Vill du maila till någon särskild person som arbetar inom Allévux, använd;
fornamn.efternamn@allevux.se
För kontakt med studie- och yrkesvägledarna använd; vux.vagledning@allevux.se

www.allevux.se
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Egna anteckningar

