Vem får söka till Komvux?
Skollagen och Vuxenförordningen talar om vem som får studera på Komvux och hur vi ska
prioritera om många söker och det inte finns plats till alla. Skollagen 20 kapitlet (SFS
2010:800).




Du som är folkbokförd i Eskilstuna kan söka till Komvux tidigast 1 juli det året du
fyller 20 år
Är du folkbokförd i en annan kommun och vill söka kurser till Komvux Eskilstuna
ska du först prata med Komvux i den kommunen som du är folkbokförd i
Du som är under 20 år och vill söka till Komvux kan mejla eller ringa oss innan du
ansöker, så tar vi reda på om du är behörig eller inte. Telefonnummer och mejladress
finns i fliken Öppettider och kontakt

Vem får plats på Komvux?
Enstaka kurser i klassrum och på distans



Du som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning kan studera så att du
får fullständig grundskoleutbildning eller fullständig gymnasieutbildning
Du som behöver grundläggande behörighet eller särskild behörighet till
yrkeshögskola eller högskola har enligt en ny lag rätt att studera de kurser som
behövs för att få den önskade behörigheten, under förutsättning att du har rätt
förkunskaper.
Övriga sökande har ingen rättighet att få kurser, men kan bli antagna om ekonomin
tillåter. Ta hjälp av en studievägledare på Komvux för att få veta mer om vilka
alternativ det finns. Läs mer i fliken Studie- och yrkesvägledning.

Yrkesutbildning
Urvalet till Yrkesutbildningar och Lärlingsutbildningar lyder under andra regler och det
innebär att du som står långt i från arbetsmarknaden och har låg utbildning sedan tidigare får
plats i första hand. Det är alltså möjligt att få plats på Yrkes- eller Lärlingsutbildning även
om du redan har gått i gymnasiet eller har högre utbildning eller om du redan har arbete. Alla
som uppfyller förkunskaperna har chans att få plats men chansen är större om du har kort
tidigare utbildning och är arbetssökande eller är varslad, uppsagd eller har en anställning som
snart slutar. I så fall behöver du uppvisa intyg från Arbetsförmedlingen eller intyg från
arbetsgivare. Läs mer om utbildningarna i fliken om Yrkes- och Lärlingsutbildningar.
SFI
Du som har fyllt 16 år, är folkbokförd i Sverige och som saknar kunskaper i svenska språket
kan söka till svenskundervisning för invandrare (SFI). Läs mer i fliken om SFI.
Lärvux
Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Läs mer i fliken om Lärvux.

