
START I 
AUG 2020 
& JAN 2021
52 VECKOR 
HELSINGBORG

Yrkesvux

Förkunskaper
Grundsärskola eller motsvarande. 
Detta är en utbildning för dig med intellektuell 
funktionsnedsättning och som tidigare kanske 
gått i gymnasiesärskola.
Du har rätt att söka från det kalenderår du 
fyller 20 år.

Aktuella datum
Start:  14 aug 2020 och 18 jan 2021
Längd:  52 veckor
Sista ansökan:  15 maj och 1 november

Utbildningsort
Lärvux Komvux 
Rönnowsgatan 10d 
Helsingborg

Vill du arbeta med att ge service till äldre personer inom äldreomsorgen? 
Eller skulle du gilla att arbeta på en förskola, eller kanske på en restaurang eller ett café?

Restaurang, Café, Barn-
eller Äldreomsorg
- komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå



I denna yrkesutbildning kombinerar du teori på skolan med praktik på en arbetsplats. 

Du följer en handledare som tillsammans med en lärare ger dig en utbildning så att du lär dig att sköta  
serviceuppgifter inom olika områden. Du kan välja att antingen vara på ett café, en restaurang, på en  
förskola  eller på ett äldreboende. 

När du är klar med utbildningen får du ett betyg. Målet med utbildningen är att du ska få en grundläggande 
yrkesutbildning och mer arbetslivserfarenhet. 

Vill du få mer information och träffa oss på Lärvux Helsingborg kan du ringa till oss på: 0723 - 94 91 38  
eller 0732 - 30 64 62.

Ansökan
Du ansöker via webbansökan:  
komvux.helsingborg.se/utbildningar-och-kurser/
larvux/ansokan

Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill 
få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in 
på: komvux.helsingborg.se/utbildningar-och-kurser/
larvux/yrkesutbildning-pa-larvux

Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver 
vägledning, ta kontakt med studie- och yrkesväg-
ledare på vuxenutbildningen i din hemkommun.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - praktik
I utbildningen ingår både praktik och teori. 

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Lärvux Komvux Helsingborg
0723 - 94 91 38  eller 0732 - 30 64 62
Komvux Helsingborg, Rönnowsgatan 10d, Helsingborg
larvux@helsingborg.se

Restaurang, Café, Barn- eller Äldreomsorg
- komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå


