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Särskild utbildning för vuxna
Utbildningen vänder sig till vuxna personer med en kognitiv 

funktionsnedsättning . Du kan söka utbildningen tidigast om 

du ska fylla 20 år under höstterminen.

Ansökning till kurser görs på särskild blankett som du hittar 

sist i denna folder.

Kontaktperson är Elisabeth Hellström 070-3549762

elisabeth.hellstrom@kramfors.se

Undervisningen
Varje elev arbetar efter sin egen individuella studieplan. 

Undervisningen genomförs i mindre grupper ,men sker även 

individuellt vid särskilda behov.

Avslutad kurs bekräftas med intyg eller betyg .

Utbildningen är kostnadsfri och frivillig.

Denna folder och mer information om vuxenutbildningen finns 

på www.kramfors.se

Vill ni veta mer om kurserna kan ni gå in på 

www.skolverket.se fliken Läroplaner, ämnen och kurser, 

vuxenutbildning.

mailto:elisabeth.hellstrom@kramfors.se
http://www.skolverket.se


Nivå :Träningsskola

Kurser att välja på:

# Individ och samhälle Kurskod SGRIND7

Innehåll : Vardagsrutiner och vardagsmiljö, omvärld,

leva tillsammans

# Natur och miljö Kurskod SGRNAT7

Innehåll : Människa, djur och natur, tid och rum, kvalitet 

och kvantitet, orsak och verkan ,tekniska lösningar.

# Språk och kommunikation Kurskod SGRSPR7

Innehåll: Samspela, tala och samtala, tolka och förstå, 

informationssökning



Nivå: Grundläggande ,
för dig som har gått grundsärskola

Kurser att välja på:

# Biologi Kurskod SGRBIO7

Innehåll : Djur och natur, Miljö, människokroppen , 

hälsofrågor

# Geografi Kurskod SGRGEO7

Innehåll : Olika länder och platser, naturfenomen,

# Hem och konsumentkunskap Kurskod SGRHEM7

Innehåll : Laga mat, kost och hälsa, ekonomi, hygien, inköp 

och matförvaring. 5 delkurser.

# Historia Kurskod SGRHIS7

Innehåll : Hur var det förr i tiden?



# Religionskunskap Kurskod SGRREL7

Innehåll: Olika religioner, livsfrågor, hur påverkas 

samhället

# Samhällskunskap Kurskod SGRSAM7

Innehåll: Hur fungerar ett samhälle, lagar och regler i 

Sverige, diskutera aktuella ämnen mm

#Matematik Kurskod SGRMAT7

Innehåll: Lösa matematiska problem, matematik i 

vardagen, matematiska begrepp och ord.

# Svenska Kurskod SGRSVE7

Innehåll: Läsa, skriva och förstå texter, olika författare, 

digitala verktyg, vid läs och skriv.

# Svenska som andraspråk Kurskod SGRSVA7

Innehåll: För dig som vill lära dig svenska bättre

Om det finns intresse för någon ämne/ kurs som inte finns 

med så hör av er så kan vi se om det går att lösa.



Nivå: Gymnasial,
för dig som gått gymnasiesärskola

Kurser att välja på :

# Musik-specialområde Kurskod MUKMUS50S

Innehåll: För dig som gillar att sjunga, spelar något instrument, 

vill vara med i en musikgrupp.

#Teater-specialområde Kurskod TEETEA50S

Innehåll: För dig som gillar att använda kroppen och rösten

# Handel Kurskod HADHAN51

Innehåll: Affärsverksamhet, försäljning och lagerhantering

# Digital kompetens Kurskod INDDIG5

Innehåll: För dig som vill lära dig lite mer om data.



# Fordonsvård-personbil Kurskod FOSFOD

Innehåll: Lära sig mer om att sköta om bilar.

# Fordonsteknik, cykel Kurskod FONCYK5

Innehåll: För dig som gillar att meka med cyklar.

# Fastighetsskötsel, inre miljö Kurskod FATINR5

Innehåll: vaktmästeriarbeten inomhus.

# Fastighetsskötsel Kurskod FATFAT5

Innehåll: Vaktmästeriarbeten utomhus.

# Lokalvård Kurskod LOKLOK51

Innehåll: För dig som vill lära dig mer om att städa.



#Hem och konsument Kurskod HEOHEM51

Innehåll: Lära dig sköta ett hushåll självständigt.

# Trafikantkunskap Kurskod SALTRA5

Innehåll: För dig som behöver stöd och hjälp med körkortsteori

# Religionskunskap Kurskod REIREL51

Innehåll: Lära dig mer om olika religioner

# Samhällskunskap Kurskod SALSAM51

Innehåll: Mänskliga rättigheter, lagar och regler 

i Sverige, diskutera aktuella ämnen.



#Vård och omsorg Kurskod VARVAR51

Innehåll: För dig som är intresserad av människor och deras 

behov.

#Barnet i förskolan 1 Kurskod BARBAR51

Innehåll: För dig som vill lära dig mer om små barn

#Hälsa Kurskod HASHAL51

Innehåll: För dig som vill lära dig mer om hur man gör för att 

kroppen ska må bra.

#Återvinning och kretslopp Kurskod NANATE51

Innehåll: Hur återvinner vi ?

Om det finns intresse för någon ämne/ kurs som inte 

finns med så hör av er så kan vi se om det går att lösa.



Anmälningsblankett 2022/2023 SUV

Namn:_________________________________________

Personnummer:__________________________________

Adress:_________________________________________

Postnummer:_______________Ort:__________________

Telefonnummer:__________________________________

Jag söker följande kurser:

_______________________________KOD____________

_______________________________KOD____________

_______________________________KOD____________

_______________________________KOD____________

När alla ansökningar kommit in så kontaktas ni för att få veta 

om ni blivit antagen eller inte.

Datum:________Namnunderskrift:____________________

Skickas till:

Kramfors Kommun

Särskild Utbildning För Vuxna

Elisabeth Hellström

Vuxenutbildningen

872 80 Kramfors


