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Välkommen till
kommunal vuxenutbildning



2 3

Vilka får studera på den  
kommunala vuxenutbildningen?
Du som vill: 
• komplettera tidigare utbildning på grund- 

eller gymnasienivå.
• läsa in en behörighet för högre studier.
• höja kompetensen inom ditt yrke.
• få utbildning inom ett nytt yrkesområde.

Du är behörig att studera hos oss från och 
med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du 
har ett slutbetyg/examensbevis/studiebevis 
från gymnasieskolan. 

Läs mer om behörighet på: skolverket.se 

Studieform & studietakt
Du kan välja att läsa i klassrum eller på 
distans. Detta anges på ansökan. Om det 
är för få sökande kan kursen utgå eller så 
erbjuds kursen endast på distans eller med 
ett reducerat antal klassrumsträffar. 

För att räknas som heltidsstuderande vid 
ansökan om studiestöd måste dina poäng 
uppgå till 20 poäng/vecka. Du får läsa högst 
25 poäng/vecka.

Ansökan
Du ansöker via vår webbansökan på 
harnosand.se/vuxansokan. 

I webbansökan fyller du i dina uppgifter 
och de kurser du vill läsa. Där kan du enkelt 
ladda upp betygsdokument. Vill du ha 
hjälp att planera dina studier kontaktar du 
en studie- och yrkesvägledare. Du hittar 
kontaktuppgifterna på sista sidan.

Vad kostar det?
Att studera vid den kommunala 
vuxenutbildningen är gratis, men du måste 

själv köpa litteratur och annat material som 
du kan behöva i kursen. 

Litteratur
Det är viktigt att ha studielitteraturen till 
hands när kursen börjar. 

Kontakta läraren för mer information. Läser 
du via annan utbildningsanordnare finns 
deras litteraturlista på respektive hemsida. 

Externa utbildningsanordnare
I samarbete med länets övriga kommuner 
och externa utbildningsanordnare kan vi 
erbjuda fler kurser och yrkesutbildningar än 
de som presenteras i katalogen.

Information om våra externa 
utbildningsanordnare finns på vår hemsida, 
där hittar du även ansökningstider och 
kursstarter.

Testa dina kunskaper innan 
du börjar!
Vi erbjuder kartläggning i samband med 
att du gör en ansökan till kommunal 
vuxenutbildning. Testen är till för att du 
med säkerhet ska veta vilken nivå du ska 
börja på. 

Testerna som erbjuds är i SFI. Du får inte 
göra test i en kurs som du redan läser. 

Särskild prövning
Särskild prövning innebär att du tentar av 
hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. 
Kunskapskraven är samma som om du går 
kursen. I den särskilda prövningen kan 
det ingå skriftliga, muntliga och praktiska 
uppgifter som avgör vilket betyg du får i 

kursen. Det kostar 500 kronor att göra en 
särskild prövning.

Validering
Har du, utan formell utbildning, arbetat 
heltid inom vården under minst två år eller 
har med dig kunskaper från utbildning i 
ett annat land kan du få dina kunskaper 
validerade hos oss. Övriga yrken hänvisas 
till Arbetsförmedlingen gällande validering.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna för 
ansökan om särskild prövning eller validering.

Slutbetyg inom Komvux kan 
utfärdas till och med den 1 
juli 2025 
Regeringen har beslutat att flytta fram 
slutdatumet för att utfärda slutbetyg från 

Komvux från den 1 januari 2017 till den 1 
juli 2025. 

Till följd av beslutet justeras också datumet 
för övergångsbestämmelser för sökande med 
slutbetyg, så att en sökande med slutbetyg 
uppfyller kraven för grundläggande 
behörighet enligt äldre bestämmelser fram 
till 1 juli 2025. 

Med anledning av regeringens beslut 
diskuterar just nu Sveriges universitet och 
högskolor en framflyttning av datumet för 
skärpta krav för grundläggande behörighet 
(tillsvidare gäller 2 januari 2017). 

KONTAKTA SYV om du inte 
hittar kursen du är intres-
serad av i webbanmälan.
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Kursutbud grundläggande kurser
Kurser för dig som inte gått grundskola åk 1-9. Kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå erbjuder:

Har du andra önskemål? 
Har du andra behov av kurser på grundläggande nivå? Saknar du någon kurs du gärna skulle 

vilja läsa? Kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Kursnamn Poäng

Engelska 600 p

Matematik 600 p

Svenska 700 p

Svenska som andraspråk 700 p

Samhällskunskap 150 p

Biologi 150 p

Fysik 150 p

Geografi 150 p

Historia 150 p

Religionskunskap 150 p

Kemi 150 p

Grundläggande samhällskunskap 150 p

Grundläggande kurs i naturorienterade ämnen, inledande kurs 100 p

Grundläggande kurs i naturorienterade ämnen, fortsättningskurs 200 p

Grundläggande kurs i samhällsorienterade ämnen, inledande kurs 100 p

Grundläggande kurs i samhällsorienterade ämnen, fortsättningskurs 200 p

Förberedande orienteringskurser*:

Studie- och datorteknik 50 p

Särskilt stöd och studieteknisk hjälp 50 p

Yrkessvenska 100 p

*Poängen i orienteringskurser kan justeras utifrån särskilda behov (max 200p/kurs).
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Kursnamn Poäng

SVENSKA

Svenska 1 100 p

Svenska 2 100 p

Svenska 3 100 p

Svenska som andraspråk 1 100 p

Svenska som andraspråk 2 100 p

Svenska som andraspråk 3 100 p

SAMHÄLLSKUNSKAP

Samhällskunskap 1a1 50 p

Samhällskunskap 1a2 50 p

Samhällskunskap 1b 100 p

Samhällskunskap 2 100 p

Internationella relationer 100 p

ENGELSKA

Engelska 5 100 p

Engelska 6 100 p

Engelska 7 100 p

RELIGIONSKUNSKAP

Religionskunskap 1 50 p

Religionskunskap 2 50 p

Religionskunskap specialisering 100 p

HISTORIA

Historia 1a1 50 p

Historia 1a2 50 p

Historia 1b 100 p

Historia 2a 100 p

Historia 2b Kultur 100 p

BIOLOGI

Biologi 1 100 p

Biologi 2 100 p
  

Kursutbud gymnasiala kurser

Kursnamn Poäng

MATEMATIK

Matematik 1a 100 p

Matematik 1b 100 p

Matematik 1c 100 p

Matematik 2a 100 p

Matematik 2b 100 p

Matematik 2c 100 p

Matematik 3b 100 p

Matematik 3c 100 p

Matematik 4 100 p

Matematik 5 100 p

Matematik specialisering 100 p

KEMI

Kemi 1 100 p

Kemi 2 100 p

FYSIK

Fysik 1a 150 p

Fysik 2 100 p

NATURKUNSKAP

Naturkunskap 1a1 50 p

Naturkunskap 1a2 50 p

Naturkunskap 1b 100 p

Naturkunskap 2 100 p

ÖVRIGA

Gymnasiearbete (ange programinriktning) 100 p

Orienteringskurs i särskilt stöd och studieteknisk hjälp 50 p
 

FÖR KURSKODER: se ämnesbeskrivningarna på följande sidor. 
Kurskod inom parantes.

GYMNASIALA KURSER GYMNASIALA KURSER
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Kursnamn Poäng
Svenska 1 (SVESVE01) 100 p

Svenska 2 (SVESVE02) 100 p

Svenska 3 (SVESVE03) 100 p

I ämnet svenska är det språk och 
litteratur som utgör kärnan. Syftet med 
undervisningen i ämnet är att eleverna ska 
utveckla sin förmåga att kommunicera i 
tal och skrift samt att läsa och arbeta med 
texter. 

Undervisningen ska även bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om hur man 
söker, sammanställer och kritiskt granskar 
information från olika källor. 

Engelska

Kursnamn Poäng
Engelska 5 (ENGENG05) 100 p

Engelska 6 (ENGENG06) 100 p

Engelska 7 (ENGENG07) 100 p

Det engelska språket omger oss i vardagen 
och används inom skilda områden. 
Kunskaper i engelska ökar individens 
möjligheter att ingå i olika sociala och 
kulturella sammanhang. 

Syftet är att eleverna ska utveckla 
språkkunskaper så att de kan, vill och vågar 

använda engelska i olika situationer och 
syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas 
nyfikenhet på språk och kultur samt ge 
dem möjlighet att utveckla flerspråkighet 
där kunskaper i olika språk samverkar och 
stödjer varandra.

Svenska

Kursnamn Poäng
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) 100 p

Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02) 100 p

Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03) 100 p

Ämnet svenska som andraspråk ger 
elever med annat modersmål än svenska 
möjlighet att utveckla sin kommunikativa 
språkförmåga. 

Ett rikt språk är en förutsättning för att 
inhämta ny kunskap, klara vidare studier 
och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. 

Det är också genom språket som vi 
uttrycker vår personlighet och interagerar 
med andra människor i olika situationer. 
Ämnet bidrar till att eleverna stärker 
sin flerspråkighet och tillit till sin egen 
språkförmåga, samtidigt som de får en ökad 
respekt för andras språk och andras sätt att 
uttrycka sig.

Svenska som andraspråk
Samhällskunskap
Kursen ämnar att bredda, fördjupa och 
utveckla kunskaperna om människors 
livsvillkor med utgångspunkt i olika 
samhällsfrågor. Politiska, sociala och 
ekonomiska band sammanlänkar i dag 
människor i olika samhällen över hela 
världen. 

Syftet med undervisningen är att ge eleven 
utvecklad kunskap inom ämnen som makt, 
demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Eleverna ska få förståelse för 
frågor om arbetsliv, resurser och hållbar 
utveckling.

Kursnamn Poäng
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) 50 p

Samhällskunskap 1a2 (SAMSAM01a2) 50 p

Samhällskunskap 1b (SAMSAM01b) 100 p

Samhällskunskap 2 (SAMSAM02) 100 p

Internationella relationer (SAMINR0) 100 p

GYMNASIALA KURSER GYMNASIALA KURSER
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Matematik

Kursnamn Poäng
Matematik 1a (MATMAT01a) 100 p

Matematik 1b (MATMAT01b) 100 p

Matematik 1c (MATMAT01c) 100 p

Matematik 2a (MATMAT02a) 100 p

Matematik 2b (MATMAT02b) 100 p

Matematik 2c (MATMAT02c) 100 p

Matematik 3b (MATMAT03b) 100 p

Matematik 3c (MATMAT03c) 100 p

Matematik 4 (MATMAT04) 100 p

Matematik 5 (MATMAT05) 100 p

Matematik specialisering (MATMAT00S) 100 p

Matematiken har en flertusenårig historia 
med bidrag från många kulturer. I takt med 
att informationstekniken utvecklas används 
matematiken i alltmer komplexa situationer. 

Syftet med undervisningen i  ämnet är att 
eleverna ska utveckla förmåga att arbeta 

matematiskt. Det innefattar att utveckla 
förståelse av matematikens begrepp och 
metoder samt att utveckla olika strategier 
för att kunna lösa matematiska problem.

Religionskunskap
Ämnet behandlar hur religioner och 
livsåskådningar kommer till uttryck i 
ord och handling samt hur människor 
formulerar och förhåller sig till etiska och 
existentiella frågor. I ämnet behandlas trons 
och etikens betydelse för individer.

Syftet med undervisningen i ämnet är 
att eleverna ska bredda, fördjupa och 
utveckla sina kunskaper om religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt. 
Kunskaper och förståelse för kristendomen 
har särskild betydelse då denna tradition är 
grunden i det svenska samhället. 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt 
i en samhällssyn som präglas av öppenhet 
i fråga om livsstilar, livshållningar och 
människors olikheter.

Kursnamn Poäng
Religionskunskap 1 (RELREL01) 50 p

Religionskunskap 2 (RELREL02) 50 p

Religionskunskap specialisering (RELREL0) 100 p

Kursnamn Poäng
Biologi 1 (BIOBIO01) 100 p

Biologi 2 (BIOBIO02) 100 p

Biologi
Biologi är ett naturvetenskapligt ämne. 
Kursen behandlar läran om livet, dess 
uppkomst, utveckling, former och villkor. 

Syftet med undervisningen i ämnet är 
att eleverna ska utveckla kunskaper om 
biologins begrepp, teorier, modeller och 

arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse av biologins betydelse 
i samhället, till exempel för livskvalitet och 
hälsa genom medicinen, och för skyddandet 
av jordens ekosystem genom ekologin. 

Historia

Kursnamn Poäng
Historia 1a1 (HISHIS01a1) 50 p

Historia 1a2 (HISHIS01a2) 50 p

Historia 1b (HISHIS01b) 100 p

Historia 2a (HISHIS02a) 100 p

Historia 2b - Kultur (HISHIS02b) 100 p

Historia är ett både humanistiskt 
och samhällsvetenskapligt ämne som 
behandlar individens villkor och samhällets 
förändringar över tid. 

Syftet med undervisningen är att 
eleverna ska bredda och utveckla sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om 
det förflutna. 

Eleverna ska också få förståelse för 
frågor som har betydelse för nuet och 
framtiden, samt för att analysera historiska 
förändringsprocesser ur olika perspektiv.

GYMNASIALA KURSER GYMNASIALA KURSER

OBSERVERA! Nya kurser i 
matematik. Kontakta SYV för en 
planering. 

DU SOM HAR LÄST GAMLA:

• Matematik A bör välja 1a/1b/1c. 

• Matematik B bör välja 2a/2b/2c.

• Matematik C bör välja 3b/3c.

• Matematik D bör välja 4.

!
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Kursnamn Poäng
Kemi 1 (KEMKEM01) 100 p

Kemi 2 (KEMKEM02) 100 p

Kemi
Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som 
har sitt ursprung i människans behov av 
att förstå och förklara sin omvärld samt i 
intresset för hur materia är uppbyggd. Kemi 
behandlar materiens egenskaper, struktur 
och funktion samt kemiska reaktioner och 
förändringar.

Syftet med undervisningen i ämnet är 
att eleverna ska utveckla kunskaper om 

kemins begrepp, teorier, modeller och 
arbetsmetoder. Den ska bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om naturliga 
såväl som kemiska processer. 

Kemi utvecklas ständigt i ett samspel 
mellan teori och experiment, där hypoteser, 
teorier och modeller testas, omvärderas och 
förändras. 

Kursnamn Poäng
Fysik 1a (FYSFYS01a) 150 p

Fysik 2 (FYSFYS02) 100 p

Fysik
Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som 
har sitt ursprung i människans behov 
av att förstå och förklara sin omvärld. 
Fysik behandlar allt från växelverkan 
mellan materiens minsta beståndsdelar till 
universums ursprung och struktur.

Syftet med undervisningen i ämnet är att 
eleverna ska utveckla kunskaper om fysikens 

olika tillämpningar inom till exempel 
teknik, medicin och hållbar utveckling – och 
därigenom förståelse för fysikens betydelse 
i samhället. 

Fysik utvecklas ständigt i ett samspel 
mellan teori och experiment, där hypoteser, 
teorier och modeller testas, omvärderas och 
förändras. 

Naturkunskap
Ämnet naturkunskap är till sin karaktär 
tvärvetenskapligt med en grund i biologi, 
fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet 
behandlas också hälsa, energi och hållbar 
utveckling.

Syftet med undervisningen i ämnet är att 
eleverna ska utveckla förståelse för hur 

naturvetenskapliga kunskaper kan användas 
i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer.

Undervisningen behandlar olika innehåll 
som till exempel miljö- och klimatfrågor, 
jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa och 
genmodifiering.

Kursnamn Poäng
Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) 50 p

Naturkunskap 1a2 (NAKNAK01a2) 50 p

Naturkunskap 1b (NAKNAK01b) 100 p

Naturkunskap 2 (NAKNAK02) 100 p

GYMNASIALA KURSER GYMNASIALA KURSER
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Övriga Svenska för invandrare

Komvuxarbete
Komvuxarbetet är en uppgift om 100 
gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett  
kvitto på att eleven är förberedd för 
högskolestudier eller för arbete inom ett 
visst yrkesområde. 

Målen för komvuxarbetet framgår 
av programmets examensmål. I en 
gymnasieexamen eller yrkesexamen måste 
det ingå ett komvuxarbete. 

Orienteringskurs i särskilt 
stöd och studieteknisk hjälp
Kontakta studie- och yrkesvägledare om du 
behöver särskilt stöd av en specialpedagog i 
en kurs du ska läsa.

Kommunal vuxenutbildning i svenska 
för invandrare är en kvalificerad 
språkutbildning som syftar till att ge vuxna 
invandrare grundläggande kunskaper i 
svenska språket. 

En elev med ett annat modersmål än 
svenska ska inom utbildningen få lära sig 
och utveckla ett funktionellt andraspråk. 
Utbildningen ska ge språkliga redskap för 
kommunikation och aktivt deltagande 
i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt 
fortsatta studier. 

Utbildningen syftar också till att ge vuxna 
invandrare som saknar grundläggande läs- 
och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva 
sådana färdigheter. 

En elev som inte är funktionellt litterat 
eller har ett annat skriftsystem än det 
latinska alfabetet ska få grundläggande 
läs- och skrivundervisning inom ramen för 
utbildningen.

Kursnamn Poäng
Komvuxarbete (ange programinriktning) 100 p

Orienteringskurs i särskilt stöd och studieteknisk hjälp 50 p

Validering 50-200 p

Kursnamn

Studieväg 1 A

Studieväg 1 B

Studieväg 1 C

Studieväg 1 D

Studieväg 2 B

Studieväg 2 C

Studieväg 2 D

Studieväg 3 C

Studieväg 3 D

GYMNASIALA KURSER SFI
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Vård- och omsorgsutbildning
Vård- och omsorgsutbildningen är till för 
dig som är intresserad av att arbeta med 
människor och vill varva teori och praktik 
inom utbildningen. 

ALLA DESSA UTILDNINGAR ÄR PÅ HELTID ALLA DESSA UTILDNINGAR ÄR PÅ HELTID

Fastighetstekniker
Att arbeta som fastighetstekniker innebär 
ett stort ansvar för drift och underhåll av 
fastighetens olika system. I ditt dagliga arbete 
ser du som fastighetstekniker till att systemen 
fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån 
hyresgästens förväntningar.

Du som fastighetstekniker är en specialist 
med ansvar för drift, skötsel och underhåll 
av fastighetens tekniska system. De 
fastigheter som byggs i Sverige idag är mer 
teknikutvecklade än för 20 år sedan. Det 
innebär att fastighetsteknikern behöver vara 
intresserad av att arbeta med datorer och 
tekniska arbetsuppgifter.

Fastighetsbranschen har ett stort behov av 
personal och behöver rekrytera, just därför 
finns det goda möjligheter för dig att få jobb 
efter din utbildning.

VVS-utbildning
VVS-utbildningen är en utbildning för dig 
som vill arbeta med moderna VVS-metoder. 
Utbildningen är yrkesförberedande och du 
kan direkt efter den söka lärlingsjobb. 

Du får kunskaper så att du klarar att installera 
värmepumpar, solvärme, varmvattenberedare, 
element och badrum, (toalettstolar, handfat 
och badkar). Teori och praktik varvas och 
efter utbildningen har du stora chanser att få 
jobb inom VVS-branschen.

YRKESUTBILDNINGAR YRKESUTBILDNINGAR

Har du andra önskemål om kurser och utbildningar?
Om du har önskemål om kurser på gymnasial nivå: kontakta studie- och yrkesvägledare.

På praktiken som ingår i utbildningen 
får du möjlighet att pröva dina teoretiska 
kunskaper. Under praktiktiden följer du din 
handledares schema vilket kan innebära 
kvälls- och helgtjänstgöring.
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Examensformer
En examen ska innehålla 2400 p varav 2250 p måste vara godkända. 
Du måste ha godkänt i alla kärnämnen. 

Yrkesexamen
Gymnasiegemensamma ämnen 
Obligatoriska kurser 600 p
• Engelska 5 100 p
• Gymnasiearbete 100 p 
• Historia 1a1 50 p
• Matematik 1a 100 p
• Naturkunskap 1a1 50 p
• Religionskunskap 1 50 p
• Samhällskunskap 1a1 50 p
• Svenska 1 100 p

eller
• Svenska som andraspråk 1 100 p

Gymnasieexamen i form av yrkesexamen 
inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå ska utfärdas för den som 
har betyg på utbildning som omfattar 2 400 
gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 
2250 gymnasiepoäng. 

Denna gymnasieexamen ska även innefatta 
betyg på en eller flera kurser i historia, 
samhällskunskap, religionskunskap 
och naturkunskap med sammanlagt 50 
gymnasiepoäng i varje ämne. Men även 
betyg som till övervägande del är satta 
på kurser som får ingå i ett och samma 
nationella yrkesprogram i gymnasieskolan 
med sammanlagt högst 1 800 
gymnasiepoäng. 

För att få grundläggande behörighet genom 
en yrkesexamen på gymnasial nivå från 
Komvux krävs godkänt betyg i kurserna 
svenska 2-3, alternativt svenska som 
andraspråk 2-3 och engelska 6.

Högskoleförberedande
Gymnasiegemensamma ämnen 
Obligatoriska kurser 1050 p
• Engelska 5 100 p
• Engelska 6 100 p
• Historia 1b 100 p
• Matematik 1b 100 p
• Naturkunskap 1b 100 p
• Religionskunskap 1 50 p
• Samhällskunskap 1b 100 p
• Gymnasiearbete 100 p
• Svenska 1 100 p
• Svenska 2 100 p
• Svenska 3 100 p

eller
• Svenska som andraspråk 1 100 p
• Svenska som andraspråk 2 100 p
• Svenska som andraspråk 3 100 p

Gymnasieexamen i form av 
högskoleförberedande examen inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå ska utfärdas för den som har 
betyg på utbildning som omfattar 2400 
gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 
2250 poäng. 

Denna gymnasieexamen ska innefatta 
betyg på en eller flera kurser i historia, 
samhällskunskap, religionskunskap och 
naturkunskap. Men också i förekommande 
fall matematik i den omfattning som 
framgår av bilaga 3 till skollagen (2010:800) 
när det gäller det högskoleförberedande 
program i gymnasieskolan som utbildningen 
huvudsakligen motsvarar. Betyg på kurser 

Åldersgränser
Studiemedel kan sökas från och med hösten 
det år du fyller 20 år tills du fyller 54 år. Är 
du under 20 år får du endast studiebidrag 
om du läser på heltid. 

Bidrag och lån
Studiemedel innehåller både bidrag och 
lån, och du väljer naturligtvis själv om 
du vill låna. I vissa fall kan man få en 
högre bidragsdel. Har du barn kan du få 
tilläggsbidrag. 

Poäng
Kurserna på grundskole- och gymnasienivå 
är poängsatta. När du lägger ihop dina 
poäng ser du din studieomfattning. CSN 
kan ge ersättning för heltidsstudier (20 
poäng per vecka), 75% (15 poäng per vecka) 
och 50% studier (10 poäng per vecka). För 
heltidsstudier läser du 400 p/termin.

Lämna studieförsäkran 
Studiemedel betalas ut månadsvis i förskott. 
För att du ska få din första utbetalning 
måste både vi och du tala om för CSN 
att studierna påbörjats. Detta kan göras 
elektroniskt till CSN.

Ansökan om CSN-lån
Ansökan gör du på www.csn.se. 
Pappersblanketter går inte längre att 
använda.

Övriga finansieringsformer
Kontakta din handläggare gällande övriga 
finansieringsformer.

Aktuella datum för prövningar och information om  
kursstart hittar du på vår hemsida  
www.harnosand.se/vux

i naturkunskap får ersättas med betyg på 
kurser i biologi, fysik och kemi. 

Övriga betyg som ingår i en sådan examen 
ska till övervägande del vara satta på 
andra kurser som får ingå i ett och samma 

nationella högskoleförberedande program i 
gymnasieskolan.

Studiemedel
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Kommunal vuxenutbildning i Härnösand
Härnösands kommun är utbildningsanordnare.

TELEFON TILL RECEPTIONEN: 0611-34 84 10 
BESÖKSADRESS: Komvux, Johannesbergsgatan 3, 871 31 Härnösand 
POSTADRESS: Härnösands kommun, Kommunal vuxenutbildning, 871 80 Härnösand

Studie- och yrkesvägledning
E-POST: syv@harnosand.se
TELEFON TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING: 0611-34 84 20
BESÖKSADRESS: Vuxenutbildningen, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
Vi finns också på Arbetsmarknadstorget på Köpmangatan 5, Härnösand

/vuxenutbildningenharnosand

@vuxenutbildningen_harnosand

www.harnosand.se/vux


