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Välkommen till Lärcentrum!
Gymnasieskola

Kommunalt
aktivitetsansvar
KAA

Vuxenutbildning

Gymnasieskola – Lomma kommun har samverkansavtal med
samtliga kommuner i Skåne län och västra Blekinge. Eftersom
det inte finns någon gymnasieskola inom kommungränserna,
går flertalet av eleverna i Lund eller Malmö. Administration av
busskort, skolmåltider, stöd till inackordering med mera ligger
inom vårt ansvar.
Kommunalt aktivitetsansvar vänder sig till dig som är mellan
16-20 år och som just nu inte går i gymnasieskolan, eller som
avslutat gymnasieskolan utan examensbevis. Här erbjuder vi
samtal och hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller
arbete.

Vuxenutbildning vänder sig till dig som bor i Lomma kommun
och är 20 år eller har gått ut gymnasieskolan. Här kan du som
har frågor om utbildning och arbete få hjälp och stöd.
Du kanske behöver stärka din kompetens genom vidareutbildning,
ändra inriktning eller komplettera betyg inför framtida studier?
Vi kan hjälpa dig när det gäller val av studieväg och yrkeskarriär
genom bland annat:
• Ansökan och individuell studieplanering
• Karriärvägledning
• Information om utbildning på olika nivåer
• Information om yrkesutbildningar
• Hur du kompletterar dina betyg för behörighet till högre studier
• Information om studiefinansiering
• Slutbetyg och samlade betygsdokument
• Studiebevis
• Validering
• Prövning
SFI-utbildning i svenska för invandrare
Du som är ny i Sverige eller behöver lära dig svenska är välkommen
till oss. Från och med augusti 2019 så erbjuder vi SFI undervisning i
Lomma.

Vi finns på Vinstorpsvägen 6 i Lomma, ingång F. Ingång från Bredgatan 4.

För att studera SFI så måste du ha ett svenskt personnummer
eller samordningsnummer (gäller endast om du är EU-medborgare)
och vara minst 16 år.

