
Särskild utbildning för vuxna, Särvux, vänder sig till dig som har fyllt 20 år och har  
ett begåvningshandikapp. Målet med Särvux är att du ska stödjas och stimuleras i ditt 
lärande. Du ska ges möjlighet att stärka din ställning i arbets- och samhällsliv samt 
främja din personliga utveckling.

Särskild utbildning för 
vuxna – Särvux   

VEM HAR RÄTT ATT STUDERA INOM  
SÄRVUX?  

•  Du som har en utvecklingsstörning och har fyllt  
 20 år

•  Du som har en förvärvad hjärnskada 

•  Du som saknar sådana kunskaper som utbildningen  
 syftar till att ge

•  Du som har förutsättningar att tillgodogöra dig   
 utbildningen 

Studierna utgår från varje individs förutsättningar. Vi 
har inga särskilda startdatum utan ny elev kan börja 
när det finns plats i lämplig grupp. Undervisningen 
sker i små grupper och i en trygg miljö. Studierna är 
på deltid för att de ska gå att kombinera med arbete 
eller praktik.

VILKA KURSER FINNS PÅ SÄRVUX I PITEÅ? 

•  Svenska: utveckla din förmåga att läsa, förstå och   
 reflektera

•  Engelska: utveckla dina kunskaper i engelska

•  Individ och samhälle: samhällsfrågor, Sverige och världen 

•  Språk och kommunikation: Boktipset

•  Digital kompetens: Grundläggande datakunskaper

•  Orienteringskurser: ta reda på vad du kan och vill   
 utveckla 

•  Övriga kurser: Det finns fler kurser att läsa än de  
 som finns här. Om du vill hitta alla kurser som   
 finns, kan du göra det på Skolverkets hemsida.  
 (www.skolverket.se)



Vuxenutbildningen
0911-69 60 00
www.pitea.se/vux
www.facebook.com/vuxpitea
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Besök oss!
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VAR FINNS SÄRVUX I PITEÅ?

Studiecentrum, Lidgatan 2b, Piteå

VILL DU VETA MER?

Kontakta Vuxenutbildningens studie- och 
yrkesvägledare på Vägledningscentrum, för 
kostnadsfri vägledning om hur du komplet-
terar tidigare utbildning, skaffar dig behö-
righet, yrkes-/lärlingsutbildning, eller andra 
frågor du har om studier, yrken och framtid. 
Besök www.pitea.se/vux för att läsa mer.

Kontakta oss
Vägledningscentrum
Olof Palmes gata 2 (under stadsbiblioteket)
Tel. 0911-69 00 00
vuxenutbildningen@pitea.se


