
Kultur och utveckling 
Laholms kommun 
www.laholm.se 

Det här är vi! 
 
Vuxenutbildningen omfattar flera delar: 
• Lärvux, särskild utbildning för 

vuxna. 
• SFI, svenska för invandrare 
• Gruv, grundläggande vuxenutbild-

ning. 
• Gyvux, gymnasiala kurser 
• Lärlingsvux, yrkesutbildning ute på 

företag i kombination  med teore-

tiska kurser. 
• Yrkesvux, yrkesutbildning 
• Uppdragsutbildningar, utförare vid 

behov från uppdragsgivare. 
• Samverkan med yrkeshögskola, 

högskola och universitet. 
• Beslut om interkommunal ersättning 

vid studier i annan kommun eller 

hos annan huvudman. 
 
Vuxenutbildningen ska ge invånare och 

elever bästa förutsättningar för lärande, 

utveckling och integration. 
 
Vuxenutbildningen bidrar även till 

kommunens tillväxt genom att vara 

progressiv samverkanspart för kompe-

tensförsörjning till näringsliv och of-

fentlig verksamhet. 

Kvalitetsdeklaration 

Vuxenutbildningen 
- en del av Campus Laholm 

Vårt ansvar 
 
Vi ansvarar för att samtliga krav inom 

vuxenutbildningen enligt skollag och 

förordning uppfylls och att alla utbild-

ningsdelar är kvalitetssäkrade. 
 
Vi ansvarar för att utbildningsutbudet 

utvecklas i enlighet med arbetslivets 

behov av kompetens, i samverkan med 

andra aktörer i regionen. 
 
Vi ansvarar för att samverka med ar-

betsförmedling och andra myndigheter  

för våra gemensamma målgrupper. 
 
Vi ansvarar för att erbjuda dig som 

elev en flexibel utbildning utifrån dina 

förutsättningar i form, tid och rum.  
 
Vi ansvarar för att tillsammans med 

dig som elev omvärldsbevaka arbets– 

och samhällslivet och ta in detta i ut-

bildningen. 
 
 

Som elev på Vuxenutbildningen ges 

du tydlig information om verksamhet-

en och hur skolan arbetar med att 

uppnå läroplanens mål. 
 
Vi ger dig som är elev inom Vuxenut-

bildningen inflytande över dina studier 

och vägledning inför och under studie-

tiden. 
 
Du erbjuds utvecklingssamtal tillsam-

mans med lärare och/eller vägledare 

för att din utveckling ska synliggöras. 
 
Som elev har du naturligtvis infly-

tande över skolarbetet samt trygghet 

och studiero i enlighet med skolans 

plan mot kränkande behandling och 

diskriminering.  
 
Synpunkter, klagomål och 
beröm  
Synpunkter, klagomål och beröm ger 

oss värdefull information för att bli 

bättre. Därför vill vi gärna att du  
berättar vad du tycker om det vi gör 

och det bemötande vi ger. Lämna  

dina synpunkter via www.laholm.se 

eller Medborgarservice på telefon  
0430-150 00. 
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Kvalitetsdeklarationen beskriver den 
service, hjälp och stöd som Laholms  
kommun erbjuder. Med kvalitets- 
deklarationen vill vi ge en tydlig bild av 
kommunens ambitionsnivå och vad 
personal och politiker i kommunen har 
att förhålla sig till i sitt arbete.  


