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Komvux - som särskild utbildning
Utbildningen är frivillig och för dig som är över 20 år och
har en utvecklingsstörning eller hjärnskada.
Utbildningen är för dig som vill lära dig mer och som
behöver nya kunskaper för att bättre klara arbete,
boende, fritid och fortsatta studier.
Undervisningen sker i små grupper eller enskilt.
Vid skolstart pratar vi med dig om dina tidigare
kunskaper, behov och mål med dina studier.
Varje ny kurs inleds med en orienteringskurs i ämnet.
Då kan vi se vilka kunskaper du redan har och du får
möjlighet att känna dig för om du valt rätt ämne.
Om du kommer från en annan kommun än Falun tar din
hemkommun beslut om du får studera hos oss.
Du skickar in vår ansökningsblankett till
antagningsenheten i din kommun.
Skicka in din ansökan i början av maj för skolstart i
augusti.
Vi tar emot nya elever hela året om det finns plats.
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Individ och samhälle 1200 poäng
Kursen är på träningsnivå kurskod: SGRIND7
För dig som vill lära dig mer om vardagslivet, samhället
och historia.
Ur centralt innehåll:
Planera, laga mat och baka.
Sköta ett hem.
Traditioner, högtider, platser och historia i Falun,
Sverige och världen.
Olika religioner.
Samhällsfunktioner och fritidsutbud.
Reklam, media och nyheter.
Värdegrund, demokrati och människors lika värde.
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Natur och miljö 1200 poäng
Kursen är på träningsnivå

Kurskod: SGRNAT7

För dig som vill lära dig mer om hur kroppen och
naturen fungerar, olika tekniska apparater, tid och
pengar.
Ur centralt innehåll:
Växter och djur.
Dygn, årstider och olika slags väder.
Arbeta med bild, foto och film.
Att påverka hälsa och miljö, till exempel genom att
sortera sopor.
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Språk och kommunikation 1200 poäng
Kursen är på träningsnivå kurskod: SGRSPR7
För dig som vill bli mer säker på att samspela och
kommunicera med andra.
Ur centralt innehåll:
Samtala med tal, tecken, ljud, bilder och kroppsspråk.
Läsa böcker och titta på bilder och prata om vad de
handlar om.
Skriva för hand, på dator eller Ipad, ditt namn, andra
bekanta ord och meningar.
Söka information i exempelvis tidningar, böcker och på
internet.
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Biologi 150 poäng
kurskod: SGRBIO07
Kursen är på grundläggande nivå
För dig som vill lära dig om din kropp och din hälsa, om
växter, djur och samspel i naturen.
Ur centralt innehåll:
Sveriges djur, natur och de olika årstiderna.
Livets uppkomst och utveckling.
Människans påverkan på naturen och hållbar utveckling.
Göra experiment och fältstudier.
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Engelska
450 poäng
kurskod: SGRENG7
Kursen är på grundläggande nivå
För dig som vill bli mer säker på att förstå, tala och
skriva engelska.
För dig som vill lära dig mer om vardagsliv och seder i
engelsktalande länder.
Ur centralt innehåll:
Tala, skriva meningar och kortare texter på engelska.
Berätta om något och ställa frågor på engelska.
Lyssna, titta och läsa engelska texter i exempelvis
böcker, tidningar, radio, tv och på internet.
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Fysik
150 poäng
kurskod: SGRFYS07
Kursen är på grundläggande nivå
För dig som vill lära dig mer om miljö, energi, ljus och
ljud.
Ur centralt innehåll:
Olika väder.
Stjärnor och himlakroppar.
Elektricitet, hur fungerar det?
Göra undersökningar och berätta hur vi gjort.
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Geografi
150 poäng
kurskod: SGRGEO7
Kursen är på grundläggande nivå
För dig som vill lära dig mer om olika platser och hur
man lever i Sverige och runt om i världen.
Ur centralt innehåll:
Hur människan påverkar jorden.
Årstider, väderlek och klimat.
Jordbävningar och vulkanutbrott.
Jordgloben och kartan.
Söka information om olika platser.
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Hem- och konsumentkunskap 350 poäng
Kursen är på grundläggande nivå
kurskod: SGRHEM7
För dig som vill lära dig mer om matlagning, hemmets
skötsel och hur olika val kan påverka din hälsa och
ekonomi.
Ur centralt innehåll:
Matlagning och bakning efter recept.
Pengar och planering för vad pengarna räcker till.
Reklam och hur vi påverkas av den.
Olika traditioner och maträtter från andra länder.
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Historia 150 poäng
Kursen är på grundläggande nivå
kurskod: SGRHIS7
För dig som vill lära dig mer om historiska händelser i
Sverige och världen.
Ur centralt innehåll:
Några betydelsefulla historiska personer.
Olika historiska tidsperioder.
Hur historien påverkar vårt liv idag.
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Kemi 150 poäng
Kursen är på grundläggande nivå
kurskod: SGRKEM7
För dig som vill lära dig om kemiska processer i hem,
natur och samhälle.
Ur centralt innehåll:
Vatten, luft och varför växterna blir gröna.
Matens innehåll och betydelse för hälsan.
Skadliga ämnen och vanliga kemikalier i hemmet,
samhället.
Göra undersökningar och berätta om hur vi gjort.
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Matematik 600 poäng
Kursen är på grundläggande nivå
kurskod: SGRMAT7
För dig som vill bli säkrare på att använda matematik i
din vardag.
Ur centralt innehåll:
De fyra räknesätten.
Olika räknemetoder, till exempel huvudräkning eller
mobilens miniräknare.
Använda pengar, mäta och väga.
Klockan och tidsuppfattning.
Läsa tabeller och diagram.
Geometriska former till exempel cirkel.
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Religionskunskap 150 poäng
Kursen är på grundläggande nivå
kurskod:SGRREL7
För dig som vill lära dig mer om kristendom och andra
religioner.
Ur centralt innehåll:
Religiösa högtider, symboler och berättelser.
Hur olika religioner påverkar livet för människor idag.
Frågor om vem jag är och hur jag vill leva.
Söka information på olika sätt, till exempel med internet,
böcker och film.
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Samhällskunskap 150 poäng
Kursen är på grundläggande nivå
kurskod:SGRSAM7
För dig som vill lära dig mer om hur samhället fungerar,
om demokrati och mänskliga rättigheter.
Ur centralt innehåll:
Politiska val, partier i Sverige och att rösta.
Samhällsfunktioner som kan hjälpa dig.
Olika lagar, till exempel LSS.
Alla människors lika värde.
Hur reklam och media påverkar mig.
Aktuella händelser i olika medier som tidningar, tv, radio
och internet.
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Svenska 1000 poäng
Kurs på grundläggande nivå kurskod: SGRSVE7
För dig som vill träna på att tala, läsa, skriva och
kommunicera på olika sätt.
Ur centralt innehåll:
Läsa och skriva olika slags texter, exempelvis
skönlitteratur, berättelser,nyhetsartiklar och
instruktioner.
Samtala om böcker och om några kända författare.
Använda dator, skrivprogram, iPad, Skolstil, talsyntes.
Söka information och undersöka om den kan stämma.
Svenska som andraspråk 1000p Kurskod: SGRSVA7
Kursen är på grundläggande nivå
För dig som inte har svenska som sitt förstaspråk.
Se innehåll ovan men med tillägget;
Träna på svenska språkets uttal.
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Teknik 150 poäng
Kursen är på grundläggande nivå
kurskod: SGRTEK7
För som vill lära dig om vanliga tekniska apparater som
du använder i vardagen.
Ur centralt innehåll:
Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till
exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
Hur apparater förändrats över tid.
Hur du kan göra för att spara på elektricitet, värme och
vatten.
Bygga egna tekniska konstruktioner i form av enkla
skisser, bilder och modeller.
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Lärlingsutbildning
För dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Det
kan till exempel vara i en butik, inom lokalvård, på en
restaurang eller i ett café.
Nästan hela utbildningen sker ute på en arbetsplats
tillsammans med en handledare. Handledaren tar hand
om dig och lär dig det praktiska. Du har också lektioner
på skolan och lär dig den teoretiska delen tillsammans
med lärare.
Längden på kursen är ett år, men kan förlängas. Du får
betyg eller intyg på genomgången utbildning.
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Bild 1 100 poäng
Kursen är på gymnasial nivå
kurskod: BIBBIL51
För dig som vill utveckla ditt eget skapande och lära dig
mer om vad bilder kan berätta.
Ur centralt innehåll:
Känna till olika sätt hur du kan använda olika bilder för
att berätta.
Göra egna bilder från idé till färdigt alster.
Prova olika material och tekniker.

Estetisk verksamhet BILD 100 p
Kursen är på gymnasial nivå
kurskod: ESSEST5
För dig som vill utveckla ditt eget skapande inom
området bild och olika konststilar.
Kulturella verksamheter i Falun med omnejd.
Ur centralt innehåll:
Uppleva bildkonst, litteratur, film, teater, drama och
rörelse.
Skapandeprocessen, från idé till färdigt arbete
Kännetecken för konststilar och konsthistoria.
Du har möjlighet att medverka i konstutställning
under året i båda kurserna.

21

Digital kompetens 100 poäng
Kursen är på gymnasial nivå
kurskod: INMDIG5
För dig som vill bli mer säker i att använda dator, Ipad,
smartphone.
Ur centralt innehåll:
Använda program för att skriva, göra om bilder samt
använda både text och bild.
Söka och använda internet samt kritiskt granska
information.
Sociala medier som Facebook.
Datasäkerhet, PUL, upphovsrätt och kränkningar.
Få kunskap om olika ord som används i ämnet.
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Historia 1
50 p
Kursen är på gymnasial nivå
Kurskod: HITHIS51
För dig som vill lära dig mer om de olika tidsperioderna.
Du får lära dig hur historien har påverkat och påverkar
vår nutid och vår framtid.
Ur centralt innehåll:
Industrialisering och demokratisering under 1800- och
1900-talen och hur det har påverkat samhället och hur vi
lever idag.
En familjs eller en släkts historia.
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Litteratur
100 poäng
Kursen är på gymnasial nivå
Kurskod: SVBLIT5
Ur centralt innehåll
-

läsa och diskutera skönlitterära texter
olika författare i olika texttyper
läsa högt och berätta
olika sätt att förstå vad texter kan handla om
hur man bygger upp texter
olika ord och begrepp som hör till litteratur
några skönlitterära författare
en egen vald fördjupning

Nyttig mat
50 poäng
ur HKK gymnasial nivå
kurskod HEOHEM 51
Ur centralt innehåll
-

hälsosam mat och leva hälsosamt
förvara mat
hushålla och förvara mat
hållbar utveckling
hygien i köket
följa en instruktion/recept
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Privatekonomi
50 poäng
Kursen är på gymnasial nivå
Hem och konsumentkunskap
Kurskod HEOHEM 51
Ur centralt innehåll
-

att handla och konsumera
planera och organisera sin ekonomi
handla i butik och internet
hur lån, krediter och abonnemang fungerar
använda sina pengar på saker som är bra för
miljön, hälsan och ekonomin

Service och bemötande 1
100
poäng
Kursen är på gymnasial nivå
Kurskod: SECSER 51
Ur centralt innehåll:
- språk och kommunikation i
olika servicesituationer
- bemötande i olika servicesituationer
- serviceinriktat förhållningssätt
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Svenska 1
200 poäng
Kursen är på gymnasial nivå
Kurskod: SVBSVE51
För dig som vill bli bättre på att samtala,
skriva, läsa och reflektera över skönlitteratur och andra
typer av texter.
Ur centralt innehåll:
Läsa, skriva och samtala om olika typer av texter, till
exempel tidningsartikel, arbetsbeskrivning och
blogginlägg.
Skönlitteratur och film från olika tider och kulturer.
Olika sätt att söka information. Bedöma informationens
rimlighet.
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Trafikantkunskap
100 poäng
Kursen är på gymnasial nivå
Kurskod: SALTRA 5
Ur centralt innehåll
-

trafikmiljö och trafiksituationer
vanliga trafikregler
vilka behörigheter behövs till olika fordon
alkohol och droger i trafiken
trafikens påverkan på miljön
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DATA / IPad-pass:
I första hand för dig som inte har
tillgång till egen dator eller Ipad samt
internet hemma.
För dig som är inskriven i en annan kurs på Särskild
undervisning för vuxna.
Exempel på vad du kan jobba med:
Starta upp och logga in på dator och chrome.
Söka information på hemsidor som svtplay, 8sidor.
Sociala medier som instagram, facebook, maila och
chatta.
Läsa ljudbok, titta på streamad film.
Använda Ipad och olika appar.
Säkerhet, PUL, upphovsrätt, kränkningar.
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Kontakt
Ring till kommunens kontaktcenter och ställ din fråga!
Telefonnummer: 023-830 00.

Du får besked när du blivit antagen. Skolan
tar kontakt med dig per telefon.

Skolan startar i mitten av augusti.

Det är roligt och stimulerande att studera
som vuxen!

Kunskap gör det lättare för dig att välja och
bestämma själv!
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