Välkommen till Komvux
Vi är skolan som ger dig alla möjligheter att lyckas.

Har du planer på att börja studera?
Behöver du få betyg så att du kan söka in på högskola eller
universitet? Funderar du på en yrkesutbildning? Behöver du läsa
svenska som andraspråk?
Axel Weüdelskolan har kurser och utbildningar för dig som behöver
komplettera grundskole- eller gymnasiebehörighet eller för dig som
vill vidareutbilda dig.

Axel Weüdelskolan erbjuder
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gymnasial vuxenutbildning (GyVux)
grundläggande vuxenutbildning (GRUV)
undervisning i svenska för invandrare (SFI)
Särskild utbildning för vuxna (LärVux)
Vård- och omsorgsutbildning för vuxna (VO-college)
Barnskötare/omsorgsassistentutbildning
Förberedande vårdbiträde
Förberedande vård- och omsorgsutbildning (FIVO)
Mångfald i omsorgen (MIO)

Anpassade studieformer
För att ge alla studerande möjligheter utifrån var och ens behov
erbjuder vi olika studieformer. Du kan också kombinera olika
studieformer. Nivåtest erbjuds innan kursstart för att fastställa din
kunskapsnivå.

Reguljära kurser
Reguljära kurser är till för dig som vill ha gemensamma lektioner
på dagtid tillsammans med din studiegrupp och lärare.

Kvällskurser
Det finns möjlighet att studera kvällstid mellan 17.00 och 19.00.
Det här gäller kurserna svenska som andraspråk, engelska,
matematik och sfi.
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Flex - studera i din egen takt
Flexen är till för dig som vill läsa kurser i en individuell studietakt.
Du kan följa normaltakt, läsa snabbare eller långsammare
beroende på dina egna förutsättningar.
För att lyckas med studierna i flexen är det viktigt att du är
motiverad och är beredd att ta ett stort eget ansvar för dina studier.
Studieformen passar framförallt dig som inte kan studera varje
dag. På skolan finns det fasta tider för flexstuderande elever att
träffa lärare och andra elever.
Det är lätt att komma i kontakt med din handledare eller dina
studiekamrater via e-post eller SMS.

Behörighet
Du har rätt att delta i kommunens vuxenutbildning från och med
höstterminen det år du fyller 20 år. Du som har ett
slutbetyg/examen/studiebevis från ett nationellt program i
gymnasieskolan är behörig även om du är under 20 år.

Betyg
När du är klar med dina studier på Komvux får du antingen ett
utdrag ur betygskatalogen där betyg på avslutade kurser är
sammanställda eller slutbetyg/examen.
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Om du har för avsikt att läsa mot en examen på gymnasial nivå
behöver du planera detta med studie- och yrkesvägledare på
Kunskapsnavet.
När kursen eller utbildningen är slut måste du själv beställa dina
betyg i receptionen. Betygen skickas automatiskt till Universitetsoch högskolerådet (UHR).

Vill du veta mer?
Om du är nyfiken på våra kurser och utbildningar eller har några frågor, tveka inte
att kontakta oss!
Monica Thiel, rektor
Tel. 0480-45 18 31
E-post monica.thiel@ksgyf.se
Richard Berkeby, rektor
Tel. 0480-45 18 10
E-post richard.berkeby@ksgyf.se
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