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Text

”

När Skolinspektionen gjorde sitt senaste
besök hos oss, hade vi 100 % nöjda elever!

Varför Göinge
Utbildningscenter?
När vi talar om de riktigt stora frågorna så som politiska världskonflikter, olika
länders folkhälsoproblem, globala miljökatastrofer och universella ekonomiska
konsekvenser har de alla något gemensamt - nämnligen utbildningsnivån eller rättare
sagt bristen på densamma. Ett land med stora socioekonomiska problem har hög
barndödlighet, kortare medellivslängd, konfliktfylld historik och svag miljöpolitik
vilket har ett mycket starkt samband med befolkningens låga utbildningsnivå. Om
detta råder inget tvivel.
Vi kan som enskilda individer inte ansvara för världsproblemen men vi kan alla vara
med och påverka lösningen genom att ständigt utbilda, fortbilda och folkbilda.
På Göinge Utbildningscenter har vi en ambition att möta människors vilja om att få
ökad kunskap, mer eller mindre oavsett vad som önskas eller vilket behovet är. Tid på
dygnet och när på året ser vi som underordnat. Ekonomin påverkar men kompetensen
kan vi lösa och tekniken är på plats. Ibland är det en rättighet, någon gång kan det
vara en skyldighet men viktigast av allt hos oss är frivillighet.
Varmt välkommen att höja din utbildningsnivå hos oss.
Pia Rydlöv, rektor
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”

Komplettera eller slutför din utbildning i en
flexibel utbildningsform på tider som passar dig!

Vuxenutbildning
Du får läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du
som är yngre kan antas till utbildning om du har ett slutbetyg från gymnasieskolan
eller motsvarande.
Vuxenutbildningen är kommunens utbildning för vuxna. Undervisningen ger dig
kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar får i grundskolan och
i gymnasieskolan. Kurserna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar
färre än i andra skolformer. Som studerande på komvux bör du därför vara inställd
på att till stor del arbeta självständigt och att planera dina studier. Det innebär att
du själv väljer hur många och vilka kurser du vill läsa, omfattningen av dina studier
och om du vill studera på heltid eller deltid. Utbildningen är kostnadsfri men läroböckerna får du själv bekosta när du studerar på gymnasienivå.

GUC
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VVS-utbildning
VVS-utbildningen 2014 på GUC har fått betyget
förstklassig skola av VVS-branschens
Yrkesnämnd
Ett fritt och omväxlande arbete
Goda chanser till jobb
Praktik på företag

Utbildningsmål

Ansökan

Att i samverkan med regionens arbetsgivare få fler
utbildade personer i våra hantverksyrken samt stärka
utbildningens bredd och kvalitet mot arbetsmarknadens behov. Östra Göinge kommun ingår i SkåneNordost som samverkar inom vuxenutbildning och
samarbetar med Lärlingsakademin.

Ansökan skickas till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga personligt brev, betyg och intyg om
arbetslivserfarenhet.

Innehåll
Utbildningen pågår under 50 veckor där du genomför
en 8 veckors orienteringskurs varav en vecka är förlagd
på skolan. Därefter avgörs lämplighet inom yrket och
ev. fortsatt utbildningsplats på företag kan erbjudas.
Du varvar teori och lärande på företaget under utbildningstiden. Till största delen uppnås kursmålen under
det praktiska arbetet. Vissa kurser t.ex. svets och el
innebär heltid i skolan under 5 veckor.

Individuell studieplan
Individuell studieplan gör du tillsammans med studieoch yrkesvägledare (SYV). SYV på GUC kompletterar din
individuella studieplan utifrån kursens mål och dina
förutsättningar.

Kurstid
Heltid 50 veckor.

Förkunskapskrav
Svenska A, Matematik A och Engelska A eller motsvarande Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5.

Branschens krav
VVS-branschens yrkesnämnd anordnar yrkesexamen,
läs mer på www.vvsyn.se
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Urval
Om det finns fler sökande än antal platser görs urvalet
enligt vuxenutbildningens förordning.

Praktik
En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, dvs.
man flyttar ut undervisningen på ett företag för att komplettera vad du lär dig i skolan. Här får du möjlighet att utveckla dina praktiska yrkeskunskaper för
ditt framtida yrke. Praktiken ger dig också en viktig
kontakt med företaget, vilket i sin tur ofta leder till
en anställning efter utbildningens slut.
Nils Håkansson

Studie- och yrkesvägledare
nils.hakansson@ostragoinge.se
044-775 64 44
Patrik Dammdal

Programansvarig - VVS
patrik.dammdal@ostragoinge.se
044 - 775 64 13

95%

fick jobb
efter avslutad
utbildning!

Gemensamma kurser		
Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Värmelära
Verktygs- & materialhantering
Entreprenadteknik
Sanitetsteknik
VVS Svets & lödning rör
Värmeteknik 1
Injusteringsteknik
Sanitetsteknik 2
VVS-teknik 2
VVS gassvetsning rör
Värmeteknik 2
Gymnasiearbete

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p

”

Göinge Utbildningscenter har fått
betyget Försklassig Skola av VVSbranschens yrkesnämnd.

Stenutbildning
Stenarbetet är ett hantverksarbete med modern teknik.
Hos oss på GUC kan du ta gesällbrev inom ramen för utbildningen.
Lär dig av yrkesmän och yrkeskvinnor
Mycket goda chanser till jobb
Praktik både i brytning, bearbetning och produktion

Utbildningsmål

Validering

Stenindustin i Sverige är liten, ca 1200 sysselsatta, men
det finns ändå ett behov av arbetskraft. Sibbhult är centrum i ett område som representerar 30 % av hela sveriges stenverksamheter. Detta innebär en naturlig närhet
till praktik och arbetsplatser. Målet för utbildningen är
att ge dig grundkunskaper för att arbeta i branschen.
Det gäller både brytning och bearbetning.

Om du har tidigare kunskaper från yrkesområdet kan vi
bedöma dessa genom validering.

Innehåll
Utbildningen pågår under 40 veckor och kombinerar
teoretiska och praktiska lektioner på skolan med praktik på olika företag och verksamheter. Praktiken görs på
både brytning och i produktionen.

Individuell studieplan
Individuell studieplan gör du tillsammans med studieoch yrkesvägledare och ansvarig lärare före kusstart.
Det innebär att olika elevers studietid kan bli olika lång
och ha olika innehåll.

Kurstid
Heltid, 2 teminer

Förkunskaper/Krav
B-körkort och tillgång till egen bil

Ansökan
Ansökan skickas till vuxenutbildningen i din
hemkommun. Bifoga personligt brev, betyg och intyg
om arbetslivserfarenhet.

Urval
Om det finns fler sökande än antal platser görs urvalet
enligt vuxenutbildningens förordning.
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Praktik
En stor och viktig del av din utbildning är praktiken.
Den genomförs både i stenbrott och i bearbetning. Här
lär man sig direkt från yrkesmän/yrkeskvinnor. Under
praktiken knyts oftta olika kontakter som leder till
anställningar i olika former.
Monica Johanson-Thor

Studie- och yrkesvägledare
monica.johansonthor@ostragoinge.se
044-775 64 14
Kai Marklin

Lärare - Sten
kai@sten.se
044- 775 64 20

100 %

av de som ville jobba
inom branschen efter
utbildnildningen ,
gör det!
Gemensamma kurser		
Datorstyrd produktion 1
Datorstyrd produktion 2
Design 1
Materialkunskap 1
Materialkunskap 2
Produktionsutrustning 3
Produktionsutrustning 4
Profilfördjupning 1
Profilfördjupning 2

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p

I kurserna ovan ingår Allmän Stenkunskap,
Brytning, Bearbetning och Gravstenstillverkning samt Gesäll.

”
”

En stor och viktig del av din utbildning
är praktiken. Den genomnförs både i
stenbrott och i bearbetning. Här lär man
sig direkt från yrkesmän/yrkeskvinnor.

Under praktiken knyts ofta kontakter som leder till anställningar i olika
former.

Vi arbetar
med
Slowfood

”

Inriktningen kan till exempel leda till
yrken som kock, kallskänka, servitris
eller servitör.

Gemensamma kurser		
Hygien
Livsmedels- & näringskunskap 1
Branschkunskap inom RL
Service och bemötande 1
Servering 1
Matlagning 1
Matlagning 2

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p

Restaurang & Livsmedel
Utveckla dina kunskaper inom livsmedelsproduktion,
matlagning och servering.
Världsomfattande mathantverk
Gästkontakt
Miljö och praktik

Utbildningsmål

Ansökan

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper
inom branschen där du arbetar nära kunderna med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella
som moderna. Den ska också utveckla dina kunskaper
om och färdigheter i livsmedelsproduktion, matlagning
och servering liksom dina kunskaper om måltiden som
helhet. Östra Göinge kommun ingår i Skåne Nordost
som samverkar inom vuxenutbildning och samarbetar
med Lärlingsakademin.

Ansökan skickas till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga personligt brev, betyg och intyg om
arbetslivserfarenhet.

Innehåll

Merparten av utbildningen ligger på arbetsplatsen.
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du
utvecklar en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen
och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Det kan också ge dig en inblick i företagandets villkor.

Inriktningen kök och servering ska ge kunskaper inom
matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet och servering samt arbete inom besöksnäringen.
Inriktningen kan till exempel leda till yrken som kock,
kallskänka, servitris eller servitör. Utbildningen ska ge
kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, hygien,
näringslära, specialkoster och alkoholservering. Livsmedels- och restaurangbranschen har starka traditioner
när det gäller att ta emot elever på arbetsplatserna. Vår
utbildning ska ge de grunder som krävs för att komma
vidare ut i arbetslivet.

Individuell studieplan
Individuell studieplan gör du tillsammans med studieoch yrkesvägledare (SYV) och ansvarig lärare före kursstart. Det kan innebära att olika elevers studietid kan
bli olika lång och ha olika innehåll.

Urval
Om det finns fler sökande än antal platser görs urvalet
enligt vuxenutbildningens förordning.

Praktik

Monica Johanson-Thor

Studie- och yrkesvägledare
monica.johansonthor@ostragoinge.se
044-775 64 12
Paul Seugling

Lärare - restaurang & livsmedel
paul.seugling@ostragoinge.se
070 - 326 51 88

Validering
Om du har tidigare kunskaper från yrkesområdet kan vi
bedöma dessa genom validering. Se sidan 24.

Kurstid
Heltid två terminer

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande samt minst SFI D.
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Plåt- och svetsteknik
Ett fritt och omväxlande arbete
Goda chanser till jobb
Praktik på företag
Utbildningsmål

Validering

Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt
och därför är vårt mål att utbildningen ska förbereda
eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet. Utbildningen
ska utveckla elevernas förmåga till problemlösning och
stimulera dem att upptäcka innovativa möjligheter.

Om du har tidigare kunskaper från yrkesområdet kan vi
bedöma dessa genom validering.

Innehåll
Inriktning svetsteknik ska ge kunskap om handlag med
olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande
arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som
svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd,
internationell svetsare(IW).

Individuell studieplan
Individuell studieplan gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare (SYV) och ansvarig lärare före
kursstart. Det kan innebära att olika elevers studietis
kan bli olika lång och ha olika innehåll.

Kurstid
Heltid, 2 terminer

Förkunskapskrav
Grundskolekompetens eller motsvarande

Ansökan
Ansökan görs på www.guc.nu.
Info om sista sökdagen finns på hemsidan

Urval
Om det finns fler sökande än antal platser görs urvalet
enligt vuxenutbildningens förordning.
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Praktik
I största möjliga mån ska arbetsplatsförlagd praktik
ingå i utbildningen. Den arbetsplatsförlagda praktiken
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och
en yrkesindentitet samt förstår yrkeskulturen och blir
en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Den
arbetsplatsförlagda praktiken kan också ge inblick i
företagets villkor.

Nils Håkansson

Studie- och yrkesvägledare
nils.hakansson@ostragoinge.se
044-775 64 44
Patrik Dammdal

Lärare - Plåt- och svetsteknik
patrik.dammdal@ostragoinge.se
044-775 64 13

Välutbildade
svetsare med
certifikat efterfrågas då många
svetsare går i
pension
Gemensamma kurser		
Tillverkningsunderlag 1
Produktionsunderlag 1
Svets grund

100 p
100 p
100 p

Kälsvets 1
Kälsvets 2
Rörsvets 1
Rörsvets 2
Stumsvets 1
Stumsvets 2

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

I kälsvets, stumsvets och rörsvets ingår
svetsmetoderna manuell metallbågsvetsning, MIG/MAG-svetsning och
TIG-svetsning.
Prduktionsutrustning 1 = Verkstadsteknisk
grundkurs.
Tillverkningsunderlag 1 = Ritningsläsning.
Svets grund = Lödning och skärning A och
svetsmetoder grund.

”

Plats för citat
El ellesti andaectecat delleni re maiorun
tem nis debit omnis alit magnis sam ut
quiatestrum faccae ea cus et pla que nit

Vård & omsorg
Vårdyrket passar dig som tycker om
att arbeta med människor.
Ett givande arbete med personliga kontakter
Goda chanser till jobb
Praktik inom verksamhetsområdet

Utbildningsmål

Praktik

Efter genomförd utbildning är du väl förberedd på att
arbeta på sjukhus, vårdcentral, särskilt boende, gruppbostad, inom hemtjänst eller som personlig assistent.
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med
människor med olika hjälpbehov.

Arbetsplatsförlagd praktik ingår i utbildningen. Du gör
en praktik inom omvårdnad/omsorg på 4 veckor under
termin 1. Under termin 3 görs en praktik knuten till valt
kurspaket på 5-6 veckor.

Innehåll
Utbildningen ska utveckla kunskaper och färdigheter
i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om
hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Individuell studieplan
Individuell studieplan gör du tillsammans med studieoch yrkesvägledare (SYV)

Kurstid

Monica Johanson.Thor

Studie- och yrkesvägledare
monica.johansonthor@ostragoinge.se
044-775 64 14
Cristina Eriksdotter-Andersson

Lärare - Vård & Omsorg
cristina.eriksdotterandersson@ostragoinge.se
044 - 775 64 32

3 terminer, dagtid

Förkunskapskrav
Grundskolekompetens

Ansökan
Ansökan skickas till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga personligt brev, betyg och intyg om
arbetslivserfarenhet.

Urval
Om det finns fler sökande än antal platser görs urvalet
enligt vuxenutbildningens förordning.

Validering
Om du har tidigare kunskaper från yrkesområdet kan vi
bedöma dessa genom validering.
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Pia Svensson

Lärare - Vård & Omsorg
pia.svensson@ostragoinge.se
044 - 775 64 32

Goda
chanser
till jobb

Gemensamma kurser		
Vård och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik & människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Vård och omsorgsarbete 2
Massage 1

200 p
100 p
150 p
100 p
100 p
50 p
100 p
150 p
100 p

Valbara kurspaket:
Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård
Medicin 2
Estetisk kommunikation

200p
100p
100p

Omsorg och äldre
Äldres hälsa och livskvalitet
Vård och omsorg vid demens
Estetisk kommunikation

200p
100p
100p

Funktionsnedsättning
Specialpedagogik 2
Socialpedagogik
Vårdpedagogik & handledning
Estetisk kommunikation

100p
100p
100p
100p

”

Med kursen Estetisk Kommunikation
inför vi mer kultur i sjukvården.
Musik, konst och dans ska vara en
naturlig del inom vårdyrket.

Trädgårdsutbildning
Vi hjälper dig att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden genom att
erbjuda yrkesbevis inom olika trädgårds- och grönytearbeteskurser
Utbildning i samarbete med branschen
Mycket goda chanser till jobb
Skaffa yrkesbevis inom olika trädgårdskurser

Utbildningsmål

Validering

Det finns många lediga jobb inom trädgårdsskötsel
och trädgårdsanläggning. Problemet är att det är hårt
söktryck på dessa jobben och därför vill vi på Göinge
Utbildningscenter göra det lättare för dig att få en
anställning. I samarbete med Trädgårdsnäringens
Centrala YrkesKommitté, TCYK, kan vi nu erbjuda kurser
som ger dig yrkesbevis inom trädgårdsanläggning och
grönytearbete och på så sätt öka dina chanser att få
arbete.

Om du har tidigare kunskaper från yrkesområdet kan vi
bedöma dessa genom validering.

Innehåll
Utbildningen pågår under två terminer, heltid och kombinerar teoretiska och praktiska lektioner på skolan.

Individuell studieplan
Individuell studieplan gör du tillsammans med studieoch yrkesvägledare och ansvarig lärare före kusstart.
Det innebär att olika elevers studietid kan bli olika lång
och ha olika innehåll.

Kurstid
Heltid, 2 teminer

Förkunskaper/Krav
Grundskolekompetens

Ansökan
Ansökan skickas till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga personligt brev, betyg och intyg om
arbetslivserfarenhet.

Urval
Om det finns fler sökande än antal platser görs urvalet
enligt vuxenutbildningens förordning.
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Nils Håkansson

Studie- och yrkesvägledare
nils.hakansson@ostragoinge.se
044-775 64 44
Andreas Hügard

Ansvarig - Trädgårdsutbildningen
andreas.hugard@ostragoinge.se
044- 775 64 31

Trädgårdsutbildningen på GUC
är vår senaste,
nystartade
utbildning

Gemensamma kurser		

Gemensamma kurser		 			

Det finns 13 olika yrkesbevis och för att kunna
betygsättas och därmed få ekonomiskt stöd från CSN
krävs att det man läser valideras mot nationella
gymnasiekurser. Så ex. ”Yrkesbevis 1 - Skötsel och
förvaltning av utemiljö” kräver att du läser delar av
Skötsel av utemiljöer, Växtkunskap 1 och Marken och
växternas biologi. Mer info om detta kan du få när du
pratar med en Studie- och yrkesvägledare eller
programansvarig.
All info om yrkesbevisen hittar du på
www.yrkesbevis.com

Skötsel av utemiljöer			
Skötsel av utemiljöer-spec			
Växtkunskap 1			
Växtkunskap 2			
Marken och växternas biologi			
Trädgårdsanläggning 1			
Trädgårdsanläggning 2			
Trädgårdsanläggning-spec			
Beskärning och trädvård			

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

SFI ger dig grunderna i språket
SFI (Svenska för invandrare) vänder sig till vuxna som
inte har grundkunskaper i svenska. För att kunna läsa
på SFI krävs uppehållstillstånd, svenskt personnummer
och att man är folkbokförd i kommunen. Intaget sker
kontinuerligt i mån av plats.

Innehåll
Du lär dig grunderna i det svenska språket så att du
kan delta i det svenska samhället och vardagslivet.
Undervisningen är uppdelat så att man går antingen
förmiddag, eftermiddag eller kväll. Kvällspasset är i
första hand till för det som arbetar under dagtid. Undervisningen sker i egen takt och efter avslutad kurs börjar
man automatiskt nästa kurs.
Undervisningen bygger på momenten:
• Tala
• Lyssna
• Läsa
• Skriva
• Datorundervisning
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Studievägar
Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och
3, som riktar sig till personer med olika bakgrund,
förutsättningar och mål. Studieväg 1 vänder sig i första
hand till personer med mycket kort studiebakgrund och
studieväg 3 till dem som är vana att studera. Inom de
olika studievägarna finns det sedan 4 olika nivåer A, B,
C och D. Vilken nivå och studieväg som eleven skall gå
bestäms under inskrivningen i samråd med en lärare.

Har du frågor om SFI så ring:

044-775 64 40

”

Lär dig tala, lyssna, läsa och skriva det
svenska språket.

Framsteget
Framsteget är ett nystartat koncept som GUC
anordnar i Folkets Hus i Sibbhult. Vi kartlägger
elevernas bakgrund och mål och anpassar
svenskaundervisningen efter detta. Vi åker på
studiebesök på företag och på olika undervisningar.
Man kan endast gå Framsteget om man är inskriven på
SFI och längden är 15 veckor.
Therese Lindecrantz
Biträdande rektor
therese.lindecrantz@ostragoinge.se
044-775 64 06
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Grundläggande Vuxenutbildning
Beroende på dina förkunskaper läser du i egen takt.
Studietiden varierar mellan en till fyra terminer. Du har
rätt till slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning
motsvarande årskurs 9 om du läst svenska, matematik,
engelska och samhällskunskap och blivit godkänd i
samtliga kurser. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå om schemat tillåter det.

Svenska
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla svenska
språket för att få behörighet för studier på gymnasienivå i svenska. Du utvecklar skriftspråket och tränar
språkriktighet samt läser skönlitteratur från olika tider,
från Sverige och övriga världen, lär dig strategier för
att förstå, tolka och analysera skönlitterära texter,
samt texter med anknytning till studier, samhälls- och
arbetsliv. Du tränar att leda ett samtal, argumentera,
sammanfatta och göra muntliga presentationer.
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Svenska som andraspråk

För dig som inte har svenska som modersmål. Du har
klarat SFI-D eller har motsvarande kunskaper. Du får
fortsatt träning i att formulera dig och kommunicera
på svenska i tal och skrift. Målet är att du ska kunna
diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor
och kulturella företeelser. Du ska kunna berätta, sammanfattan förklara, kommentera, värdera och motivera
dina åsikter skriftligt. Din tilltro till din förmåga både
muntligt och skriftligt ska stärkas. Denna kurs ger behörighet för vidare studier på gymnasienivå.

Engelska
Du får lära dig grunderna i språket. Stor vikt läggs vid
samtal i olika former, grundläggande grammatik och
träning av ordförråd. Kursen passar dig som vill ha betyg motsvarande grundskolans åk 9. Du utökar ordförrådet, förbättrar stavning, grammatik och blir säkrare i
att skriva och tala engelska. Kursen förbereder dig för
gymnasiala studier i engelska.

Matematik
De grundläggande färdigheterna repeteras och bearbetas med koppling till vardagen, både genom att öva
huvudräkning, lösa vardagsproblem och diskutera
matematik. Du bygger en stabil grund att stå på och
utvecklar det matematiska tänkandet. Du ska öka ditt
självförtroende inom matematiken och bli redo för att
studera matematik på gymnasienivå.

Inger Blomquist

Språklärare - Gruv
inger.blomquist@ostragoinge.se
044 - 775 64 42

Samhällskunskap
Ämnet syftar till att såväl öka som fördjupa kunskaperna om omvärlden samt förstå de grundläggande
demokratiska principerna. Kursen uppmärksammar hur
olika handlingar påverkar samhällsutvecklingen samt
att du ska utveckla förmågan till egna ställningstaganden i samhällsfrågor.
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Lärvux

Det nya Särvux

Lärvux lär dig mer om samhället
Mål

Målet med Lärvux (särskild utbildning för vuxna) är att
du ska få lära dig nya saker, vara med i samhället och
utvecklas som person.

För att få studera på lärvux behöver du:
•
•
•
•

ha fyllt 20 år.
ha en utvecklingsstörning eller förvärvad
hjärnskada
sakna kunskaperna
klara av utbildningen

Kurser
Det finns många kurser att läsa. Förra terminen hade vi
bl.a svenska, matematik och historia men du kan även välja att lära dig mer om naturen, hälsan, engelska språket,
geografi och samhällskunskap. Vad vill DU lära dig? Har du
några frågor eller önskemål så ring!
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Uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr även utbildningar för företag och arbetsplatser där anställda önskar få fördjupade kunskaper
inom något område.
Vi arbetar med flexibla lösningar för ett flexibelt lärande.

Henric Fröjd

Lärare - LärVux
henric.frojd@ostragoinge.se
044- 775 64 39

Öppen Skola
After School - Öppen Skola
Varje onsdags- och torsdagskväll fram till 20:00,
öppnar Göinge Utbildningscenter sina dörrar för de som
vill ha hjälp med något ämne. På onsdagar erbjuds det
hjälp med Naturämnen och på torsdagar är det
Matematik, Vård och SFI. En del behöver hjälp med
läxan, några vill läsa en kurs helt individuellt, särskilda
prövningar planeras, föräldrar vill kunna hjälpa sina
barn och flera vill bara få studiero samt ett tillfälle att
få lite gjort. Det är otroligt stimulerande att arbeta
tillsammans med andra i en miljö som ger inspiration
och glädje. En nyhet är att man kan få matematikhjälp
på måndagar på Kulturhuset i Broby.

GÖINGE UTBILDNINGSCENTER, ALLA ÄR VÄLKOMNA
Göinge Utbildningscenter vill utveckla dessa kvällar
med stöd i andra ämnen så vi tar tacksamt emot förslag
och önskemål om hjälp i andra ämnen.

Jeanette Joelsson

Matte/NO-lärare
jeanette.joelsson@ostragoinge.se
044-775 64 15

Som extra bonus är även biblioteket i Sibbhult öppet till
klockan 19:00 på torsdagarna. Så ALLA och då menar vi
ALLA som önskar hjälp eller kanske behöver lite extra
effektiv tid med sina studier är hjärtligt välkomna till
oss på GUC
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Komvux och Basår
Komvux

CSN

Du som har fyllt 20 år och bor i Östra Göinge kommun
kan söka till komvux. Som komvuxelev kan du välja
vilka kurser du vill från kurslistan förutsatt att
kurserna inte krockar med varandra, något som vi på
Göinge Utbildningscenter schemalägger för att det
ska ske så sällan som möjligt. Ansökan gör du på vår
hemsida www.guc.nu eller i samråd med av en av våra
Studie- och yrkesvägledare.

Information om studiestöd osv hittar du på
http://www.csn.se/blivande-studerande/snabbguide
För mer info, kontakta en av våra duktiga
Studie- och yrkesvägledare:
Nils Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
nils.hakansson@ostragoinge.se
044-775 64 44

Basår
Vi erbjuder dig att läsa antingen Samhällsvetenskapligt
eller Naturvetenskapligt basår. Detta innebär att du
under ett läsår blir garanterad att läsa
Naturvetenskapliga eller Samhällsvetenskapliga
ämnen. Detta är perfekt för dig som vill läsa på
högskola inom något av dessa ämnen.

Monica Johanson-Thor
Studie- och yrkesvägledare
monica.johansonthor@ostragoinge.se
044-775 64 14

Validera dina yrkeskunskaper
Har du arbetslivserfarenhet, men saknar formell
utbildning inom ditt yrke? Då är det möjligt att göra en
validering. Validering handlar om att bedöma, värdera
och erkänna de kunskaper, färdigheter och erfarenheter
du skaffat genom studier, samhällsliv, utlandsvistelse
och/eller fått inom ditt yrke. Vi hjälper dig att omvandla
faktisk kompetens till formell kompetens. Resultatet
kan bli intyg, betyg och eventuellt kompletterande
utbildning.

Så här går en validering till:
•

Du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare
på Göinge Utbildningscenter tfn 044-775 64 00,
som gör en första bedömning om dina tidigare
erfarenheter kan valideras.

•

Du får träffa en lärare inom det område du vill bli
validerad i. Du gör en uppskattning av dina kunska-

per, tidigare utbildning, arbete och andra eventuella meriter.
•

Dina kunskaper kartläggs med hjälp av djupintervju, muntliga och/eller skriftliga tester och praktiska prov. Delar av valideringen kan ske ute på en
arbetsplats. Hur valideringen i detalj går till varierar
mellan olika områden. Det går inte i förväg säga hur
lång tid valideringen tar. Det beror på dina
tidigare erfarenheter och dina förutsättningar.

•

Valideringen avslutas med att du får en dokumentation över din validering. Dokumentet kan vara
betyg, intyg eller kompetensbevis. Om det saknas
något kan du erbjudas kompletterande utbildning.

Prövning – ett sätt att komma vidare
Om du vill ha betyg i en kurs där du själv skaffat dig
kunskap eller vill höja ditt betyg på en kurs du tidigare
läst, kan du göra en prövning. Du läser på egen hand
in en kurs enligt aktuell kursplan. De flesta prövningar
består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller
praktiska prov. I de flesta kurser förekommer också
en eller flera fördjupningsuppgifter. Prövningen gäller
alltid hela kursen.

Ansök höst eller vår

Vad kostar det?
Prövningen kostar 500 kronor per kurs. För dig som
fortfarande är elev på Göinge Utbildningscenter och
tidigare fått betyget IG/F prövningen kostnadsfri. Cirka
en vecka efter anmälan kontaktar du Göinge Utbildningscenter för uppgift om vem som blivit din handledare.
Undervisning eller handledning ingår inte i prövning,
men ansvarig handledare kan ge dig råd och tips angående prövningen.

Ansökan finns att hämta på Göinge Utbildningscenters
hemsida www.guc.nu. Sista anmälningsdatum är 15/10
på höstterminen och 15/4 på vårterminen. Kontakta
en studie- och yrkesvägledare för att diskutera om det
finns möjlighet att du kan klara en prövning.
Anmälan lämnar du till Göinge Utbildningscenters
expedition.
Till anmälan bifogas betyg och kvitto på inbetald prövningsavgift.
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Biblioteket
Studera i lugn och ro

Öppettider:

Sibbhults bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteket finns i Göinge Utbildningscenters lokaler.
Biblioteket är en central del av skolan. Det utgör en
mötesplats där du kan låna böcker och skivor, läsa
tidningar och tidskrifter eller studera i lugn och ro. Du
kan också låna en dator för att hålla kontakt med dina
studiekamrater, söka information på Internet eller skriva
dina texter. Det finns ett antal databaser tillgängliga via
Internet på biblioteket bl.a. Nationalencyklopedin,
Landguiden och artikeldatabasen Retriever.

Öppettider hittar du på www.guc.nu eller på
www.ostragoinge.se

Personalen hjälper gärna till och svarar på frågor om
informationssökning och annat. Läs mer om biblioteket
på www.guc.nu.

Boktjänster
Nyhet! Du kan skaffa dig en egen PIN-kod så att du kan
reservera utlånade böcker direkt i Internetkatalogen. Tala
med personalen på biblioteket så får du hjälp.
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Besöksadress:
Göinge Utbildningscenter
Källgatan 12
289 72 Sibbhult

Lärcentrum
Plugga, tenta och träffa andra
Lärcentrum är en studieplats för dig som bor i kommunen
och studerar på distans, högskola, universitet, eller andra
flexibla studieformer. Om du går hos oss på en vuxenutbildning eller är med i ett studieförbund är du självklart
också välkommen. Det är kostnadsfritt och öppettiderna
är generösa. Syftet med lärcentrum är att det ska
underlätta för dig som har ett långt avstånd till din
utbildningsort.
Lärcentrum Göinge Utbildningscenter är tillgängligt för
dig vardagar, kl. 08:00-16:30. Lokalerna måste dock
bokas i förväg! Du kan komma hit för att gå på föreläsningar, tentera, grupparbeta, bedriva självstudier eller för
att träffa andra studerande.

Lärcentrum erbjuder dig:
•

En mötesplats där du kan träffa och diskutera med
andra distansstuderande

•

Tillgång till lokaler

•

Dator med internetuppkoppling, kopiator, skrivare,
videokonferens(skype) mm

•

Möjligheter att skriva tentamen

•

Allmän vägledning

•

Studiesupport

•

Tillgång till bibliotek

•

Bildningsseminarium

För att få tillgång till och möjlighet att boka lokal på
Lärcentrum måste du registrera dig som användare
vid ditt första besök hos oss. Registrering sker på
expeditionen.
Kathrine Petersson

Kontaktperson för Lärcentrum
kathrine.petersson@ostragoinge.se
044-775 64 30
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Bra att veta
Förkunskaper

Studieavbrott

Vissa kurser behöver du särskilda förkunskaper för att bli
antagen till. Kraven kan exempelvis vara kunskaper motsvarande genomförd grundskola, betyg i en viss kurs eller
arbetslivserfarenhet. Du kan göra ett förkunskapstest i
svenska, matematik och engelska för att ta reda på var
du befinner dig kunskapsmässigt. En bedömning utifrån
ditt resultat visar vilken skolform och studietakt som kan
passa dig.

Meddela skolans expedition, dina lärare och studie- och
yrkesvägledaren om detta. Allt lånat material skall återlämnas så att du inte behöver få en faktura på kostnaderna. Även csn bör få ett meddelande av dig om ändring så
fort som möjligt. Skolan kan avbryta dina kurser om inte
en förbättring sker efter varning.

Ansökan
Du ansöker om utbildning på www.guc.nu under fliken
vuxenutbildning. Till en fullständig ansökan bifogas
kopia på dina tidigare betyg från högsta slutförda
utbildning. Motivera din ansökan genom att fylla i rutan
individuell studieplan.

Urval
Om det finns fler sökande än antalet platser görs urvalet
enligt vuxenutbildningsförordningen.

Antagningsbesked och registrering
Antagning till kurser/utbildningar görs en månad efter sista ansökningsdag. Så snart antagningen är gjord skickas
besked till dig. Du måste tacka ja till din plats genom ett
svarsbrev. Skolan registrerar att du har
påbörjat utbildningen vid uppropet/registreringen.

Sökande från annan kommun eller studier i
annan kommun
Du ska i första hand studera i den kommun där du är folkbokförd. Om du vill studera i en annan kommun än där
du är folkbokförd skickar du din ansökan till hemkommunens vuxenutbildning. Då tar hemkommunen ställning till
om interkommunal ersättning beviljas eller inte. Om du är
folkbokförd i Östra Göinge kommun
skickas ansökan till Göinge Utbildningscenter. Boka ett
samtal med studie- och yrkesvägledaren i samband med
detta.

Lärlingsakademin
Lärlingsakademin Skåne Nordost är en ny modell för
praktisk lärlingsutbildning. Lärlingarna får en grundläggande yrkesutbildning som till största delen sker ute på
arbetsplatsen, med personlig handledare.Den teoretiska
utbildningen får du inom vuxenutbildningen.
Utbildningarna är från 20 veckor upp två år och kan inriktas på samtliga yrkesområden som finns inom gymnasieskolan.
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Hur tar jag reda på hur mina gamla betyg
räknas idag?
Det finns mycket att läsa om detta på www.skolverket.se
och på sidorna www.studera.nu och www.antagning.se.
Behöver du hjälp, kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Nya och gamla kurskoder
Tabeller finns att tillgå på skolverkets hemsida om du vill
jämföra gamla och nya gymnasiekurser.

Betyg
Om du läser kurs på grundläggande eller gymnasial nivå
får du betyg efter slutförd kurs. Du ska under kursens
gång informeras om din betygssituation. Betygen ges
i skala A till F där A är högsta godkända betyg och E är
lägsta godkända betyg. F är alltså inte godkänt betyg. Du
får i början av kursen reda på vilka mål som ska uppfyllas
för de olika betygskriterierna.

Utdrag ur betygskatalogen
Efter avslutad kurs kan du begära att få dina betyg utskrivna på skolans expedition. Du kan själv bestämma
vilka av dina avslutade kurser som ska vara med i
betygsdokumentet.

Gymnasieexamen från komvux
En gymnasieexamen ska innehålla 2 400 poäng. Du väljer
att läsa mot en yrkesexamen eller högskoleförberedande
examen. Minst 2 250 poäng måste vara godkända för att
den ska ge behörighet till vidare studier. Du bör alltid
planera din gymnasieexamen från vuxenutbildningen
tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.

Datorer och iPad
Vuxenelever har möjlighet att låna bärbara datorer och
iPad under skoltid. De kan inte hyras eller lånas hem.

Handikappanpassat
Göinge Utbildningscenter är en handikappanpassad
skola.

Högskoleprovet
Sista anmälningsdag för hösten 2015 är 15 september och
sista anmälningsdag för våren 2016 är 15 februari.
Kostnad 350 kronor. Viktig möjlighet för att komma
vidare in på Högskola/Universitet.

Inställd kurs
För att genomföra en kurs krävs i regel minst fem
deltagare, i vissa fall fler. Är kursen som du söker inte
med i antagningsbeskedet är den inställd. Se även
lista på inställda kurser på hemsidan.

Café
Du är välkommen att köpa din frukost & lunch i skolmatsalen. Aktuella tider och priser finns på skolan. Det finns
även avsedda matplatser om du vill värma din egen mat.

Under 20år
Elever som studerar på heltid har rätt till fria läromedel,
busskort och skollunch fram tom. vårterminen det år du
fyller 20 år.

Vidare studier
Grundläggande behörighet
Olika typer av avslutade gymnasieutbildningar samt
vissa tillägg ger behörighet till vidare studier och finns väl
beskrivet på www.antagning.se under rubriken
”allt du behöver veta”.

Särskild behörighet
Specifika kurser som olika utbildningar kräver att du har
betyg i för att klara av utbildningen.

Reell kompetens
Du som inte har grundläggande och/eller särskild behörighet kan ta reda på om det trots allt finns en möjlighet för
dig att komma in på Högskola/Universitet. En individuell
bedömning görs av dina meriter för att bedöma om du ska
få en plats. Läs mer på www.antagning.se.

Högskola
Högskolor och Universitet informerar om sina utbilningsalternativ på samlingssidan www.studera.nu och antagningsuppgifter samt ansökan görs på www.antagning.se.
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Din studieekonomi
CSN
Följ nedanstående länk för att få all möjlig
information om hur det fungerar med studiemedel.
http://www.csn.se/blivande-studerande/
snabbguide

Terminstider
Höstterminen 2015
Start- och slutdatum 2015-08-18 - 2015-12-18

Vårterminen 2016
Start- och slutdatum 2015-01-11 - 2015-06-10

www.csn.se

Göinge Utbildningscenter, Vuxenutbildning 2015-2016
Produktion: Kreation, Jimmy Ek
Foto: Mikael Persson-MIP Media
Jimmy Ek-Göinge Utbildningscenter
Lars Owesson-Fotograf Lars Owesson

30 | MEr om Göinge utbildningscenter

Kursförteckning

Kurs
Kurskod
Poäng
Förkunskapskrav
Komvuxkurser
Bild och form 1a1	BILBIL01a1
50
Grundskola
Bild och form 1a2	BILBIL01a2
50	Bild och form 1a1
Bild och form 1b	BILBIL01b
100	Bild och for 1a1 eller 1a2
Engelska 5
ENGENG05
100
Grundskola
Engelska 6
ENGENG06
100
Engelska 5
Engelska 7*
ENGENG07
100
Engelska 6
Datororientering
KGYORI11B	
50-200 Inga förkunskapskrav
Geografi 1
GEOGEO01
100
Grundskola
Historia 1b	HISHIS01b
100
Grundskola
Historia 2a	HISHIS02a
100	Historia 1b
Idrott och Hälsa 1
IDRIDR01
100
Grundskola
Information och komm 1
INFINF01
100
Inga förkunskapskrav
Massage	MAAMAA01
100
Grundskola
Matematik 1	MATMAT01a,b,c
100
Grundskola
Matematik 2	MATMAT02a,b,c
100	Matematik 1a,b,c
Matematik 3	MATMAT03b,c
100	Matematik 2b,c
Matematik 4	MATMAT04
100	Matematik 3c
Naturkunskap 1a1
NAKNAK1a1
50
Grundskola
Naturkunskap 1a2
NAKNAK1a2
50
Naturkunskap 1a1
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Grundskola
Psykologi 2a
PSKPSY02a
50
Psykologi 1
Religionskunskap 1	RELREL01
50
Grundskola
Religionskunskap 2	RELREL02
50	Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
100
Grundskola
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
Samhällskunskap 1b
Sociologi
SOISO01
100
Grundskola
Svenska 1
SVESVE01
100
Grundskola
Svenska 2
SVESVE02
100
Svenska 1
Svenska 3
SVESVE03
100
Svenska 2
Svenskaorientering
KGYORI11D
50-200 Inga förkunskapskrav
Sv som andraspråk 1
SVASVA01
100
GRNSVA2/grundsk.
Sv som andraspråk 2
SVASVA02
100
SVASVA01
Sv som andraspråk 3
SVASVA03
100
SVASVA02
Kvällskurser
Kemi 1 - kväll/flip
KEMKEM01
50
Grundskola
Kemi 2 - kväll/flip
KEMKEM02
50
Kemi 1
Matematik 1-4 - kväll
Vårdkurser - kväll
Vård och omsorg spec. - kväll VADVAR00S
50
Flera olika kurser
Grundvuxkurser
Datororientering
GRNORI21A	
50-200 Inga förkunskapskrav
Engelska
GRNENG2		
Inga förkunskapskrav
Engelskaorientering
GRNORI21B	
50-200 Inga förkunskapskrav
Matematik
GRNMAT2		
Inga förkunskapskrav
Samhällskunskap
GRNSAM2		
Inga förkunskapskrav
Svenska
GRNSVE2		
Inga förkunskapskrav
Svenskaorientering
GRNORI21D
50-200 Inga förkunskapskrav
Svenska som andraspråk
GRNSVA2		
SFI D, förkunskapstest
Svetskurser
Kälsvets 1 - MMA	
SAAKÄL01S
100
Svets grund
Kälsvets 1 - MIG/MAG
SAAKÄL01S2
100
Svets grund
Kälsvets 1 - TIG
SAAKÄL01S3
100
Svets grund
Kälsvets 2 - MMA	
SAAKÄL02S
100
Kälsvets 1 - MMA
Kälsvets 2 - MIG/MAG
SAAKÄL02S2
100
Kälsvets 1 - MIG/MAG
Kälsvets 2 - TIG
SAAKÄL02S3
100
Kälsvets 1 - TIG
Produktionsutrustning 1
PRUPRD01S
100
Inga förkunskapskrav
Stumsvets 1 - MMA	
SAASTU01S
100
Svets grund
Stumsvets 1 - MIG/MAG
SAASTU01S2
100
Svets grund
Stumsvets 1 - TIG
SAASTU01S3
100
Svets grund
Stumsvets 2 - MMA	
SAASTU02S
100
Stumsvets 1 - MMA
Stumsvets 2 - MIG/MAG
SAASTU02S2
100
Stumsvets 1 - MIG/MAG
Stumsvets 2 - TIG
SAASTU02S3
100
Stumsvets 1 - TIG
Svets grund
SAASVT0
100
Inga förkunskapskrav
*I kursen läser man CAE(Cambridgecertificate in Advanced English)

Vid lågt deltagande förbehåller sig GUC rätten att inte starta en kurs
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Göinge Utbildningscenter
-ett självklart val
Vår skola är valet som ger dig möjligheterna oavsett om du vill läsa enstaka kurser eller gå en hel
utbildning. Vi har en flexibel organisation som ger dig möjlighet att studera på det sätt som passar
dig. På GUC kan du välja mellan traditionella dagtidsstudier, enskilda kurser och kvällskurser. Hos
oss kan du även göra valideringar, prövningar eller läsa högskolekurser via vårt Lärcentrum.

Kontakter i näringslivet
Genom mångårig kontakt med lokala näringslivet t.ex. i form av uppdragsutbildningar, praktikplatser och studiebeök har vi ett gott kontaktnät där vi kan hjälpa dig vidare ut i arbetslivet.

Kompetens och kvalitet som visar resultat
På Göinge Utbildningscenter finns kvalificerade pedagoger som brinner för sitt yrkesområde.
Vi vill ge dig som elev de bästa förutsättningarna för vidare studier eller inför arbetslivet. 95 % av
eleverna i vår senaste VVS-utbildning hade jobb efter utbildningen. När Skolinspektionen gjorde
sitt senaste besök var 100 % av eleverna nöjda med oss! Vi fick utmärkelsen ”Förstklassig Skola
2014” av VVS-branschens yrkesnämnd.

Modern, nyskapande och kreativ
Vi är kreativa, nytänkade och nyfikna på det senaste inom såväl pedagogik, teknik som
arbetsmiljö och ledarskap. Det har föranlett vår pedagogiska satsning på det
utmärkta pedagogiska verktyget iPad som kan användas på en mängd varierande
sätt av såväl gammal som ung. Här finns möjlighet till uppläsning, förstoring, nya inlärnings- och
arbetsmetoder och ett helt nytt sätt att dokumentera under lektionstid. Göinge Utbildningscenter
är en del av Östra Göinge kommun där vi tillämpar arbetssättet LEAN, med kunden i fokus.
Läs mer om LEAN på www.ostragoinge.se.

Hjälpmedel och stöd till dina studier
För dig som har t.ex. läs- och skrivsvårigheter finns idag många möjligheter till hjälp för framgångsrika studier. På biblioteket finns mycket material att tillgå, t.ex. kan du låna talböcker och
DAISY-spelare. Skolan ger dig också möjlighet att låna dator eller iPad under ordinarie skoltid.
Skolan har dessutom en specialpedagog och en kurator som finns tillängliga för dig.

Besöksadress: Källgatan 12, 289 72 Sibbhult
Tel. växel: 044-775 64 00
E-post: guc@ostragoinge.se
Hemsida: www.guc.nu

