Kommunal vuxenutbildning, Komvux Källvindsskolan

Grundläggande nivå
Utbildningsbeskrivning
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, men
undervisningen är anpassad efter vuxnas behov och förutsättningar. Om du inte har
läst på grundskolan eller saknar motsvarande kunskaper har du rätt att läsa på
grundläggande nivå.

Svenska, Svenska som andraspråk, engelska och matematik
Studierna i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik organiseras i nationella delkurser
som är poängsatta. Delkurserna bygger på varandra och delkurs 4 har de högsta kunskapskraven. Vid
kursstart får du genomföra ett nivåtest eller en kartläggning som avgör vilken delkurs du ska läsa.
Betyg sätts efter varje delkurs. Efter delkurs 4 kan du söka vidare till gymnasial nivå inom samma ämne.

VÄGLEDNINGSCENTRUM
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSKONTORET

Lektionsbundna kurser
Lektionsbundna kurser ges i ämnena Engelska, Matematik, Svenska, Svenska som andra språk samt
Samhällskunskap, Historia, Data och Orienteringskurs.
Engelska
•

Engelska- Nybörjarkurser
Delkurs 1, 100 p vänder sig till dig som är nybörjare i engelska.
Delkurs 2, 100 p vänder sig till dig som har lite kunskaper i engelska (bygger på nybörjarkursen)

•

Engelska - Fortsättningskurser
Delkurs 3, 200 p
Delkurs 4, 200 p
Delkurser 3 och 4 vänder sig till dig som har läst engelska förut men som saknar kunskaper
motsvarande (årskurs 9) grundskolan.

Matematik
•

Matematik- Nybörjarkurser
Delkurs 1, 100 p vänder sig till dig som saknar kunskaper (nybörjare) i matematik
Delkurs 2, 100 p vänder sig till dig som har lite kunskaper i matematik.

•

Matematik - fortsättningskurser
Delkurs 3, 200 p
Delkurs 4, 200 p
Delkurser 3 och 4 vänder sig till dig som har läst matematik förut, men som saknar kunskaper
motsvarande (årskurs 9) grundskolan.

Svenska
Kursen läses inom ramen för Slussen, se mer information om Slussen på vår webb.
Svenska som andraspråk
Förkunskapskrav för att läsa svenska som andraspråk är godkänt betyg D-kurs i Svenska för invandrare
eller motsvarande kunskaper. Du kan läsa:
•
•

Svenska som andraspråk – heltid
Svenska som andraspråk – deltid, kursen kan kombineras med andra ämnen.

•

Samspråk, du läser svenska som andraspråk och samhällskunskap i en sammanhållen grupp.

Övriga kurser som erbjuds
•
•
•

Samhällskunskap, 150 p, kursen är uppdelad i två delkurser på 75 p.
Historia, 150 p
Orienteringskurs - Baskunskaper i data, 40 p

Flexibla kurser
Att läsa en flexibel kurs innebär att kursen har kontinuerlig antagning och att kursen kan läsas på olika
lång tid. Eftersom den lärarledda tiden är mindre än i en lektionsbunden kurs krävs att du tar stort eget
ansvar för studierna.
Du får tillgång till kursmaterial via en lärplattform - It´s learning. Studierna sker i en blandning av lektioner,
nätbaserat arbete och individuella studier. Lektioner erbjuds både dagtid och kvällstid. Vid kursstart får du en
introduktion som ger dig information om kursens upplägg och innehåll. Tillsammans med läraren planerar du
dina studier. Närvaro krävs på de obligatoriska träffar, som kommer att vara minst en gång i veckan.
•

Engelska – flexkurs, 200 p
Delkurs 3 och 4 erbjuds som flexibel kurs.

•

Matematik – flexkurs, 200 p
Delkurs 3 och 4 erbjuds som flexibel kurs

•

Svenska som andraspråk – flexkurs, 200 p
Delkurs 2, 3 och 4 erbjuds som flexibel kurs.

För att klara kursen behöver du:
•
tillgång till dator med internetuppkoppling
•
god datorvana
•
god studievana
Om du söker studiestöd för flexkurser ska du meddela personalen på expeditionen om du vill läsa kursen
på en eller två terminer, eftersom studiestödspoängen fördelas utifrån studietidens längd. Vid kursstart
genomförs ett nivåtest som avgör på vilken nivå du ska börja studera.
Ansök och läs mer på
www.norrkoping.se/vuxenutbildning

