
 
Information och kurskatalog 
Välkommen att studera vid särskild utbildning 
för vuxna på Nybro Vuxenutbildning 

Här kan du i lugn takt och i mindre studiegrupp, vid behov 
individuellt, läsa olika ämnen inom grundsärskolan eller 
kärnämnen i gymnasiesärskolan. 

NYBRO VUXENUTBILDNING/SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA -  
Där kunskap och människor växer  
Webbplats: www.nybrovuxenutbildning.se 
Adress Långgatan 13, 382 41 Nybro 
Mikael Gadd - Specialpedagog 
Telefon 0481-456 90/070-972 53 90 e-post: mikael.gadd@nybro.se 

http://www.nybrovuxenutbildning.se/


Särskild utbildning för vuxna är en del av den 
kommunala vuxenundervisningen. 

Vårt tredelade uppdrag av Skolverket är  
• Ge kunskap 
• Demokratiska medborgare 
• Den personliga utvecklingen 

Vem får delta vid särskild utbildning för vuxna? 

• Personer som är 20 år från och med andra kalenderhalvåret. 
• Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. 
• Undervisningen är kostnadsfri men böcker kan komma att bekostas av 

eleverna efter överenskommelse med läraren. 
• Vid Särskild utbildning för vuxna kan du i lugn takt och i en mindre 

studiegrupp, vid behov individuellt, läsa olika ämnen på 
träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller kärnämnen på 
gymnasiesärskolenivå. 

• Varje elev får en individuell studieplan, där vi tillsammans tittar på dina 
kunskapsbehov. Vi går gemensamt igenom vad du behöver studera för att 
utvecklas i arbetslivet och för att få en innehållsrikare fritid. 

• Kurserna är fristående och kan kombineras med arbete. 
• Kurserna ges minst två timmar i veckan. 
• Kurserna på grundsärskolenivå och gymnasiesärskolenivå läses under 2 

terminer med möjlighet till en fortsättning vid behov. 
• Efter varje slutförd kurs får du ett skriftligt betyg, A-E eller ett skriftligt 

intyg om deltagande. 
• Kursintaget är löpande under terminerna. 
• Vid ansökan tar vi hänsyn till tidigare studier och kunskaper samt dina 

möjligheter att följa undervisningen. Vi tittar även på vilka tekniska 
hjälpmedel som du kan behöva för att lättare följa undervisningen. 



Kursutbud 
På träningsskolenivå 

• Individ och samhälle  
• Språk och kommunikation 
• Natur och miljö 
• Intyg efter avslutad kurs eller delkurs 

 

På grundsärskolenivå 

• Svenska 
• Engelska 
• Samhällskunskap 
• Historia 
• Biologi 
• Geografi 
• Fysik 
• Kemi 
• Religion 
• Teknik 
• Hem och konsumentkunskap 
• Orienteringskurs 
• Människokroppen" delkurs två 

terminer och två timmar i veckan 
• Litteratur delkurs två terminer och 

två timmar i veckan 
• Betyg ges A-E efter avslutad 

kurs/delkurs 
 

På gymnasiesärskolenivå 

• Svenska 
• Matematik 
• Engelska 
• Samhällskunskap 
• Människokroppen" delkurs två 

terminer och två timmar i veckan 
• Litteratur delkurs två terminer och 

två timmar i veckan 
• Betyg ges A-E efter avslutad 

kurs/delkurs 



 
Skolverkets föreskrifter om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på 
grundläggande nivå 
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/sarvux-
grundlaggande/laroplan-for-vux-och-kursplaner-for-sarvux-grundlaggande 
 
Om du vill veta mer om innehållet i de olika kurserna kan du gå in på 
www.nybrovuxenutbildning.se  

Kontakta oss 
Om du är intresserad av någon av kurserna som vi erbjuder kontakta  

• expeditionen vid Särskild utbildning för vuxna/Komvux  
telefon 0481-455 65 för att få ansökningsblanketter. 

• ansvarig specialpedagog Mikael Gadd vid Särskild utbildning för vuxna, 
telefon 0481-456 90 / 070-972 53 90 för rådgivande ansökningssamtal 
epost mikael.gadd@nybro.se  

• skolområdeschef är Gunilla Pettersson, telefon 0481-455 63 
• rektor är Gunilla Olausson, telefon 0481-456 00 

epost gunilla.olausson@nybro.se  
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