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Välkommen till Lärvux 

Lärvux på Arlanda Komvux välkomnar dig som är 20 år eller äldre 

och som behöver stöd i dina studier på grund av en intellektuell 

funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Här kan du 

förnya och förbättra dina kunskaper i din egen takt och utifrån dina 

egna förutsättningar. Vi välkomnar elever från regionens 

kommuner och har för närvarande samarbete med Knivsta-, 

Sigtuna-, Sollentuna-, Solna stad, Vallentuna- och Upplands Väsby 

kommun. 

Målet med utbildningen på Lärvux 

Målet med utbildningen är att utifrån dina förutsättningar och 

behov ge dig kunskaper som hjälper dig i:  

 ditt arbete  

 ditt boende 

 din personliga utveckling 

 att ge ökad delaktighet i samhället 

Utbildningen kan också vara en början för vidare studier. 

Våra kurser 

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser på flera olika nivåer och för 

olika målgrupper. Vi har kurser på grundläggande nivå som 

motsvarar grundsärskolans ämnesområden och ämnen. På 

gymnasiesärskolenivå erbjuder vi kurser i ämnen och yrkeskurser. 

Du kan läsa om kursutbudet på Skolverkets hemsida: 

www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen.  

 

Vi erbjuder också dig som har en förvärvad hjärnskada hela vårt 

kursutbud. Vi arbetar med minnesträning och som en del av kursen 

ingår en rytmterapi som heter RGRM-metoden. Med rytm och 

rörelse syftar metoden till att stimulera hjärnan och förbättra din 

http://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen
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koncentration, balans och koordination. Metoden bidrar också till 

glädje och självförtroende.  

Att börja studera hos oss 

Intresseanmälan 

Om du känner att du vill veta mera om våra kurser och dina 

möjligheter, är du välkommen att göra en intresseanmälan till oss 

på Lärvux. Då kontaktar vi dig så att du tillsammans med någon 

som står dig nära, kan komma till skolan och träffa oss. Då får du 

veta mera om våra kurser och utbildningar. En intresseanmälan 

gör du på vår hemsida http://www.sigtuna.se/komvux/vara-

utbildningar/larvux     

Ansökan 

Ansökningsblankett finns att skriva ut från vår hemsida 

http://www.sigtuna.se/komvux/vara-utbildningar/larvux.  

Vi tar emot ansökningar under hela året. 

Till dig som är folkbokförd i Sigtuna kommun 

Ta kontakt med Sigtuna Kompetens Center – SKC. 

På Sigtuna Kompetens Center finns Sigtuna kommuns samlade 

stöd, för dig som vuxen och folkbokförd i Sigtuna kommun, när du 

vill börja studera igen. Där har du möjlighet att träffa studie- och 

yrkesvägledare för att diskutera dina studier eller att få hjälp att 

skriva din ansökan. Du kan också ringa 08–597 830 90 för att 

komma i kontakt med studie- och yrkesvägledarna på SKC.   
 

På SKC´s hemsida  http://www.sigtuna.se/skc får du aktuell 

information om till exempel öppet-, dropp in- och telefontider,    

http://www.sigtuna.se/komvux/vara-utbildningar/larvux
http://www.sigtuna.se/komvux/vara-utbildningar/larvux
http://www.sigtuna.se/komvux/vara-utbildningar/larvux
http://www.sigtuna.se/skc
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kontaktuppgifter mm. Det är också till SKC du ska lämna in din 

ansökan eller skicka den per post till  

 

Sigtuna kommun 

Sigtuna Kompetenscenter/SKC 

195 85 Märsta 

När din ansökan kommit in till SKC kontaktar en studie- och 

yrkesvägledare dig och ni bestämmer tid för ett möte. Till mötet tar 

du med dig kopior på betyg från tidigare studier och gärna någon 

som står dig nära. Du pratar med en studie- och yrkesvägledare om 

varför du vill studera och vad du har för mål med dina studier. 

Studie- och yrkesvägledaren skriver ner det ni pratar om och sedan 

fattar SKC´s rektor beslut om dina studier. Om du får börja studera 

meddelar SKC oss på Lärvux. Då kontaktar vi dig så vi kan träffas 

och planera dina studier.  

Till dig som är folkbokförd i en annan kommun 

Ta kontakt med din hemkommun. 

Du som är bosatt i någon annan kommun än Sigtuna kommun, 

lämnar din ansökan till din hemkommun. Det är din hemkommun 

som bestämmer om du får börja studera. Om din hemkommun 

bestämmer att du får börja studera skickar din hemkommun din 

ansökan vidare till oss på Lärvux. Då kontaktar vi dig så vi kan 

träffas och planera dina studier.  

Planering av dina studier 

När vi på Lärvux får veta att du får börja studera kallas du till ett 

besök här hos oss på Lärvux. Då planerar du dina studier 

tillsammans med din mentor och ni anpassar dina studier så att de 

passar just dig. Det som du och din mentor bestämmer om dina 

studier, skrivs in i din individuella studieplan, ISP. Ta gärna med dig 
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någon person från din närhet till mötet. Det kan vara någon från din 

familj, en god man eller någon personal som känner dig väl. Genom 

samarbete skapar vi bästa möjliga förutsättningar för dina studier.  

När kan du börja studera?    

När du har träffat oss på Lärvux och planerat dina studier, kan du 

börja nästkommande vecka om det finns plats i en grupp som 

passar dig och dina studier. Om vi inte kan erbjuda dig en plats 

direkt arbetar vi för att du ska få börja studera så fort som möjligt.  

När du avslutar en kurs 

Om du väljer att avsluta en delkurs eller kurs innan den är klar, får 

du ett Intyg om deltagande och en bedömning av dina kunskaper 

i de moment du deltagit i.  

 

När du går klart en delkurs eller kurs på grundläggande nivå inom 

ett ämnesområde, får du ett intyg som visar om dina kunskaper är 

på grundläggande eller fördjupad nivå.  

 

När du avslutar en delkurs eller kurs i ett ämne på grundläggande 

nivå eller gymnasienivå får du ett betyg och om du vill, ett intyg 

med omdöme som kompletterar betyget. Betyg ges i skalan E-A, där 

A är högsta betyg.   

Välkommen 

Avslutningsvis hoppas vi att du känner att du vill börja studera 

igen. Ta kontakt med oss om du vill få information och hjälp att 

skriva en ansökan. Lämna in din ansökan till din hemkommun så 

har du möjlighet att få ingå i gemenskapen med oss som arbetar här 

på Lärvux och våra nuvarande elever. Vi ser fram mot att få ta emot 

dig som ny elev här hos oss på Lärvux. Välkommen! 



 INFORMATION 8 (10)  

  

R
ev

 2
0
2
0
-0

2
-2

4
 

Kontaktinformation 

Om du vill veta mera om våra lokala kurser och vill skapa och 

anpassa en utbildning utifrån dig, kontaktar du oss på Lärvux 

Rektor för Arlanda Komvux  

Jan Röjestål 

Mobil 073 – 666 33 60 

E-post  jan.rojestal@sigtuna.se 

Speciallärare 

Carina Norling 

Mobil 073 – 661 37 37 

E-post carina.norling@edu.sigtuna.se  

Arbetsterapeut/Lärare 

Isabel Brazete 

Mobil 073 – 666 33 33 

E-post isabel.brazete@edu.sigtuna.se  

Yrkeslärare 

Mette Camp Sörensen 

Mobil 073 – 973 77 38 

E-post mette.campsorensen@edu.sigtuna.se  

 

 

mailto:jan.rojestal@sigtuna.se
mailto:isabel.brazete@edu.sigtuna.se
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Här hittar du oss 

I Sigtuna kommun är Lärvux en del av Arlanda Komvux. Vi finns i 

Kunskapens Hus tillsammans med Arlandagymnasiet på 

Vikingavägen 2 i Märsta. Där delar vi lokaler med Arlanda 

Gymnasiesärskola vid ingång H.  
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