Kurser och kombinationer VUX V-21
Dagkurser: Block 1-4 visar vilka kurser som ligger på samma tider. Du kan bara välja en kurs från varje block.
Block 1
Svenska som andraspråk 3, 100p
Svenska 3, 100 p

Block 3
mån, tor
mån, tor

Block 2
Svenska som andraspråk 2, 100p
tis, tor
Svenska 2, 100 p
tis, tor
Information & kommunikation 1,100p
tis, tor
Information & kommunikation 1,100p Nd tor

Engelska 6, 100 p
Svenska som andraspråk 1,100p

ons, fre
mån, ons

Block 4
Engelska 5, 100 p
Historia 1b, 100 p

tis, tor
tor

Närdistans och Fjärrdistans: se information om vad som gäller för varje kurs i texten i rutorna
Närdistans - NO-kurser

Fjärrdistans

Biologi 1, 100p Nd *
Biologi 2, 100p Nd *
Fysik 1, 150p Nd *
Fysik 2, 100p Nd *
Kemi 1, 100p Nd *
Kemi 2, 100p Nd *
Naturkunskap 1a1, 50p Nd *
Naturkunskap 1a2, 50p Nd *
Naturkunskap 1b, 100p Nd *
Naturkunskap 2, 100p Nd *
*Kan läsas ihop

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Gymnasiearbete, 100p
Historia 1b, 100p
Privatjuridik, 100p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Samhällskunskap, 1b,100p
Svenska 1, 100p
Svenska 2, 100p
Svenska 3, 100p
Svenska som andra språk 1, 100p
Svenska som andra språk 2,100p
Svenska som andra språk 3, 100p

Valfria handledningstillfällen erbjuds flera gånger i veckan, gå på
så många du behöver för att klara kursen. Inget pass är
obligatoriskt men obligatoriska prov och laborationer ingår i
varje kurs och bokas in när det passar vid de tider som erbjuds.
Det går att kombinera kurser inom NO-blocket med varandra.

Närdistans - Matematikkurser
Matematik 1a, 100p Nd
Matematik 2b, 100p Nd
Matematik 3c, 100p Nd
Matematik 4, 100p Nd
Valfria handledningstillfällen erbjuds flera gånger i veckan, gå på
så många du behöver för att klara kursen. Inget pass är
obligatoriskt men obligatoriska prov ingår i varje kurs och bokas
in när det passar vid de tider som erbjuds.

ons
ons
bokas med läraren

tor
tor
mån
ons
mån
tor
mån
mån
tor
mån

Fjärrdistans är ett distansalternativ med regelbunden
lärarkontakt, en timme per vecka schemalagt, vanligtvis mellan
kl. 16 och 17. Då träffas läraren och eleverna via videolänk för
ett lektionspass, men i övrigt följer kursen ett webbaserat
distansupplägg.
Utöver fjärrlektionspasset erbjuds också individuellt stöd vid
behov samt ett stödpass per vecka på Vux för svensk- och
engelskkurserna.

Dagkurser:
Språk/SO/Information&Kommunikation
gymnasiala kurser

Fjärrlektion (språk/SO)
Lektion på distans vid en bestämd tid, se längst upp vilken dag som gäller för din/dina kurser

Blocken visar vilka kurser som ligger på samma tider. Du kan bara välja en kurs från varje block.
Nd = Närdistans = lektion på plats en dag i veckan

Närdistans:
Matematik / NO
gymnasiala kurser

Fjärrhandledning
Frivilligt att koppla upp dig för handledning på distans
Handledning
Frivilligt att komma till skolan för att få hjälp av lärare på plats
Provtillfälle
Möjlighet att boka in dig på provtillfällen som passar dig
Laboration
Möjlighet att boka in dig på obligatoriska labbar när det passar dig

Matematik / NO
gymnasiala kurser (mer detaljer)

Samlingsschema
Språk, SO / Ma / NO / Fjärrdistans
gymnasiala kurser

Fjärrlektion (språk/SO)
Lektion på distans vid en bestämd tid, se längst upp vilken dag som gäller för din/dina
kurser
Fjärrhandledning
Frivilligt att koppla upp dig för handledning på distans
Handledning
Frivilligt att komma till skolan för att få hjälp av lärare på plats
Provtillfälle
Möjlighet att boka in dig på provtillfällen som passar dig
Laboration
Möjlighet att boka in dig på obligatoriska labbar när det passar dig

Orienteringskurser och stödpass

Grundläggande vuxenutbildning

