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Om vuxenutbildningen
Vem kan läsa vuxenutbildning?
En vuxen har rätt att delta i utbildning på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller 
hon fyller 20 år. Undantag görs för dig som har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolans na-
tionella program eller har särskilda skäl. Du ska också vara skriven i Fagersta, Norberg eller Skinnskatteberg.

Varför vuxenutbildning?
Hos oss kan du slutföra grund- eller gymnasiestudier, skaffa behörighet för studier på högre nivå samt skaffa 
dig yrkeskompetens för framtida jobb eller utbildas för att utvecklas inom det arbete du redan har.

Vad hjälper vi till med?
Hos oss kan du få information, vägledning och validering av redan förvärvade kunskaper och utbildning på 
alla de nivåer som nämnts ovan. Du läser på dagtid heltid eller deltid efter dina behov och önskemål.

Vi tillhandahåller ändamålsenliga lärmiljöer till undervisning, handledning och nätbaserad utbildning.

Var finns vuxenutbildningen?
Lärcenter Komvux Fagersta (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och uppdragsutbildning)
Besöksadress: Risbrovägen 3, Fagersta

D-huset, Brinellskolan, Fagersta (lärlings- och yrkesutbildning, lärvux - särskild utbildning för vuxna)
Besöksadress: Fridavägen 5, Fagersta

Komvux Industriutbildning
Besöksadress: Televägen 1, Fagersta

För mer information om kursstart med mera:
Besök fagersta.se/komvux eller mejla oss på vux@edu.fagersta.se



Omfattning: 1500 poäng 
Utbildningens längd: 3-4 terminer 
Studieform: Distans, klassrum

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om och färdigheter i 
vård, omvårdnad och omsorg samt kunskaper om hälsa, ohälsa och 
funktionsnedsättning. 

APL ingår i utbildning, minst 15 procent (cirka 12 veckor).
För att få ett diplom från vård- och omsorgscollege, krävs godkända 
betyg i alla kurser. Utbildningen är CSN-berättigad. Eleven betalar 
själv för kursmaterial.

Antagningskrav
Godkända betyg från grundskolan (sv/sva grund och samhällsori-
enterande ämnen)

Studieformer  
Distans, 3 terminer (100%) 
Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där 
du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din 
lärare sker via lärplattformen. Obligatoriska praktiska övningar och 
examinationer genomförs på plats i skolan.

Klassrum, 4 terminer (100%) 
Första terminen planeras individuellt beroende på förkunskper. Om 
du studerar i klassrum deltar du på lärarledda och schemalagda lek-
tioner på skolan 2-3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska 
moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade 
lärplattform.

Kurser Poäng
Social omsorg 1 100
Anatomi och fysiologi 1 50
Omvårdnad 1 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Funktionsförmåga och funktionsvariation 1 100
Gerontologi och geriatrik 100
Psykologi 1 50
Psykiatri 1 100
Sve/sva 1 100
Samhällskunskap 1a1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Social omsorg 2 100
Omvårdnad 2 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Funktionsförmåga och funktionsvariation 2 100
Psykiatri 2 100
Vård och omsorg specialisering 100

Vård och omsorg



Omfattning: 1300 poäng 
Utbildningens längd: 3 terminer 
Studieform: Distans, lärling

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om barns och 
ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om 
olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen ska för-
bereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i 
förskolan eller elevassistent i skolan.

Utbildningen är CSN-berättigad. Eleven betalar själv för 
kursmateria

Antagningskrav
Godkända betyg från grundskolan (sv/sva grund).

Studieformer 
Distans 
Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform 
där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunika-
tion med din lärare sker via lärplattformen.
APL ingår i utbildningen, minst 15% vilket motsvarar cirka 
12 veckor.

Lärling
En lärlingsutbildning genomförs i samarbete med arbetsgi-
vare, cirka 70 procent av tiden är arbetsplatsförlagd.

Barn och fritid, lärling

Kurser Poäng
Lärande och utveckling 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Kommunikation 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Specialpedagogik 100
Hälsopedagogik 100
Grundläggande vård och omsorg 100
Programfördjupningskurser* 400

*Inriktning barnskötare: Barns lärande och växande,  
Pedagogiskt arbete, Skapande verksamhet. Inriktning  
elevassistent: Barns lärande och växande, Pedagogiskt  
arbete, Specialpedagogik 2.



Omfattning: 1250 poäng 
Utbildningens längd: 2-3 terminer (40 veckor) 
Studieform: Klassrum

Utbildningen är utformad efter industriföretagens behov 
av personal. Utbildningen ger grundläggande kunskaper 
i verkstadsteknik. Möjlighet att försöka nå kunskapsnivån 
SKTC:s grönt centifikat.
APL/praktik ingår med 5 veckor.

Utbildningen är CSN-berättigad. Eleven betalar själv för 
kursmaterial.mrådet).

Antagningskrav
Godkända betyg från grundskolan (sv/sva grund och  
ma grund). Kunskaper motsvarande körkort förutsätts för 
truckutbildning.

Studieformer 
Klassrum 
Du studerar i klassrum och deltar på lärarledda och schema-
lagda lektioner på skolan 3-4 dagar i veckan där teori blan-
das med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen 
hand via vår webbaserade lärplattform.

Industri

Kurser Poäng
Tillverkningsunderlag 1 100
Industriell mätteknik, grund 50
Produktionsutrustning 1 100
Materialkunskap 1 100
Människan i industrin 100
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Produktionskunskap 100
Interna transporter travers 50
Interna transporter truck 50
Driftsäkerhet och underhåll 100
Produktionsutrustning 2 100
Datorstyrd produktion 3 100
SKTC teori grönt certifikat 100



Omfattning: 600 poäng 
Utbildningens längd: 3 terminer, 50% 
Studieform: Klassrum

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med ekonomi 
och redovisning. Du läser utbildningen under tre terminer 
på halvfart. 

Antagningskrav
Godkända betyg från grundskolan (sv/sva grund).

Studieformer 
Klassrum 
Du studerar i klassrum och deltar på lärarledda och sche-
malagda lektioner på skolan en dag i veckan där teori blan-
das med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen 
hand via vår webbaserade lärplattform.

Ekonomiutbildning

Kurser Poäng
Personaladministration 100
Företagsekonomi 1 100
Marknadsföring 100
Företagsekonomi 100
Redovisning 2 100
Affärsjuridik 100



Studievägledare
Jorunn Hollstedt Widén 
Telefontid: måndag, onsdag-fredag 8.30-9.30 
Telefon: 0223-443 76 
E-post: syvvux@edu.fagersta.se 

Rektor 
Mattias Pålsson 
Telefon: 0223-447 32 
E-post: mattias.palsson@edu.fagersta.se

Utvecklingsledare (gäller industri)
Lars Lindh 
Telefon: 0223-443 54 
E-post: lars.lindh@edu.fagersta.se 

Vuxenutbildning 
Komvux Norra Västmanland
Risbrovägen 3
737 44 Fagersta
Telefon: 0223-291 81
E-post: vux@edu.fagersta.se

fagersta.se/komvux

Kontakta oss
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