Vi har byggt upp vårt kommunala Lärcentrum med mötesplats och
träffpunkt för Dig, som har passerat grundskoleåldern. Här finns såväl
vuxenutbildning som arbetsmarknadsenhet och Du är varmt välkommen
som elev eller deltagare eller hör ”bara” av Dig om Du undrar över
något.
Vi har många bra alternativ att erbjuda Dig från studier på grundläggande ämnesnivå till yrkesutbildningar och högskolekurser. Vi kan
också hjälpa Dig att formulera Ditt personliga ansökningsbrev eller Din
CV/meritförteckning. Vi gör vårt bästa för att anpassa det vi erbjuder till
Dina behov och möjligheter och när det passar Dig tidsmässigt.
Våra kurser och utbildningar är kostnadsfria, dvs inga kursavgifter, men
Du får betala för kursmaterial och läromedel (för högskolestudier även
kåravgift).
Om Du är osäker på vad Du behöver studera eller vill veta mer om olika
utbildningsvägar står vår Studie- och Yrkesvägledare till tjänst med
information och finns vanligtvis på Lärcentrum på måndagar och
fredagar.
Välkommen! Vi ser fram emot att få träffa Dig på Lärcentrum!
Birgit Götenstedt
Rektor/Arbetsmarknadschef

Högskoleutbildningar
Vill du läsa högskolekurser eller hela program utan att flytta? Läs
via TeleBild eller nätet på distans!
På www.studera.nu finns fler än 1000 högskole- & universitetskurser för
distansstudier och till flera av dem finns möjlighet att efteranmäla sig.
Karlstad universitet, www.kau.se, erbjuder också flera kurser och
utbildningar via Lärcentrum och TeleBild.

Grundläggande & gymnasial vuxenutbildning
Du kompletterar eller bygger på Dina kunskaper och läser varje ämne
på den nivå som passar Dig!
Vi gör tillsammans upp en individuell studieplan som passar Dina behov
och möjligheter. Vi kan också validera Dina kunskaper och utfärda
betyg. Flertalet av våra kurser och utbildningar kan Du läsa på distans.
Du får efter genomgångna och godkända kurser betyg enligt kursplaner
och betygskriterier för vuxenutbildning. Vi erbjuder bland annat följande
ämnen och kurser:
• Svenska/ Svenska som andraspråk
• Matematik
• Datorkunskap

• Engelska
• Historia
• Samhällskunskap

Yrkesvux
Via Kanalskolan Töreboda kan vi erbjuda följande yrkesutbildningar
• Hotell och restaurang
• Maskinförarutbildning
• Yrkesförarutbildning
• Florist
• Livsmedel med inriktning bageri/konditori
Inf: www.toreboda.se/Toreboda/Barn & Utbildning/Vuxenutbildning
På distans via Hermods kan vi erbjuda följande gymnasiala
yrkespaket. Start 11 okt 2010, ansökan till Lärcentrum senast 1 sep:
• Ekonomiassistent
• Turistinformatör
Inf:

• Starta eget
• Säljare
• Personaladministratör

www.hermods.se/Utbildning/Natbaserade-Yrkespaket/

Kvällskurser
Matematik Onsdagar kl 1800-2000. Du startar vilken onsdag Du vill och
studerar matematik på den nivå och i den takt Du själv bestämmer.
Datakurser Onsdagar - Kurs i datakunskap på olika nivåer.
Engelsk konversation Vi startar så fort vi har tillräckligt många
anmälda deltagare. Kursdag bestämmer vi vid första träffen.

Svenskundervisning för invandrare, sfi
Denna utbildning är avsedd för Dig som inte har svenska som
modersmål och som behöver lära Dig mer svenska och Du startar på
den nivå som passar Dig. Intagningen är kontinuerlig, det vill säga att
Du kan börja när som helst under terminen.

Särvux
För dig som är över 20 år och har diagnosen utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd, eller som har fått ett betydande
och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av
hjärnskada. Vi gör en individuell studieplan tillsammans och Du
studerar en eller flera kurser och får betyg eller intyg när kursen är klar.

IV – ungdomsgymnasiets individuella program
På IV i Gullspångs kommun kan Du som är mellan 16 och 20 år läsa in i
första hand grundskolans och/eller gymnasiets kärnämnen men även
ytterligare ämnen på den nivå som passar Dig. Vi gör gemensamt upp
en studieplan och anpassar den till dina behov och önskemål.

Frukostföreläsningar – Högskolan Kalmar
Under höstterminen 2010 hoppas vi, liksom tidigare, kunna erbjuda
aktuella frukostföreläsningar (torsdagar kl 07.45-09.00) i direktsändning
via TeleBild från Linnéuniversitetet, f d Högskolan i Kalmar med olika
tema: Ledarskap & företagsutveckling, Teknik & Natur, Skola, Liv &
Hälsa. (separat programblad – se hemsidan)

Postadress:
Besöksadress:

Box 80
548 22 Hova
Vuxenutbildning
Arbetsmarknadsenhet
Gallernäsets skola Otterbäcksgården
Allmänna v 103
Ankarvägen 1
Otterbäcken
Otterbäcken

Lärcentrum

0551-28261

Studie o yrkesvägledare

0551-28262 (mån & fre)
0551/0506-36037 (tis – tor)

Rektor/Arbetsmarknadschef

0551-28263

Lärare sfi

0551-28264

Lärare IV/Vux

0551-28262

Sjukanmälan/Vaktmäst

0551-28261

Coach/Handledare Ame

0551-22107

Arbetsledare Ame

0551-22108

Fax:

0551-28269

E-post:

Larcentrum@gullspang.se

Hemsida:

www.gullspang.se
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