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Välkommen till Hermods!
Idag är utbildning en rättighet, något vi alla tar för 
givet. För inte alls så länge sedan var det inte så i 
Sverige. I slutet på 1800-talet var det dock en per-
son som ville förändra detta och ge möjlighet för alla 
att studera, oavsett bakgrund och förutsättningar. 
Den personen hette Hans Svensson Hermod. Han 
hade en vision att alla skulle kunna läsa kurser som 
de hade fallenhet för. 1898 startar Hermods sin 
första korrespondensskola som erbjuder kurser på 
distans. 

Idag erbjuder Hermods över 150 kurser och  
yrkesutbildningar på distans . Komvux är ett bra val 
för dig som behöver komplettera till högskolan, vill 
byta yrke eller längtar efter att höja din kompetens . 
Trivs du bäst när du får planera din egen studietid 
och välja ditt eget klassrum? Vill du kombinera stu-

dier med arbete, andra studier, resande eller föräld-
raledighet? Oavsett din anledning är en 
distansutbildning på Hermods ett bra val . I den här 
katalogen får du ta del av Hermods breda utbud 
inom gymnasial vuxenutbildning,  
gymnasial yrkesutbildning, grundläggande vuxenut-
bildning samt svenska för invandrare (sfi) på distans . 

Hermods arbetar på uppdrag av kommunen och vi 
har avtal med över 100 kommuner runt om i Sveri-
ge för att bedriva Komvux för kommunens räkning . 
Du ansöker om att få läsa hos Hermods via vuxenut-
bildningen i din kommun .
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En distanskurs eller yrkesutbildning hos 
oss innebär att du läser din kurs när och 
där det passar dig. Allt du behöver är en 
dator, kurslitteratur och internet. Sen är 
det bara att sätta igång! Hos oss kan du 
anpassa dina studier så att de passar ditt 
liv och dina förutsättningar. 
 
 
Studera när och där det passar dig! 
Att studera på distans hos Hermods är enkelt . Du läser 
kursen i vår digitala utbildningsplattform Novo . Där hittar 
du studieguider, instuderings- 
frågor, ljud- och videoklipp samt prov och inlämningsupp-
gifter . Din kurs finns tillgänglig dygnet runt och du kan 
studera oberoende av var du befinner dig . I Novo har du 
kontakt med din  
lärare, får återkoppling på dina inlämnade  
uppgifter och till slut ditt betyg . Du har också möjlighet 
att tillsammans med andra studerande delta i olika dis-
kussionsforum . 
 
 
Så läser du 
När du ansökt till en kurs eller yrkesutbildning och din 
kommuns beställning nått oss, skickar vi inloggningsupp-
gifter inför kursstart till dig via e-post . Ibland kan inlogg-
ningsuppgifterna hamna i skräpposten så håll utkik i 

samtliga mejlkorgar .Innan kursen börjar behöver du köpa 

den  
kurslitteratur som kursen kräver . Du kan välja mellan att 
köpa pappersbok eller e-bok till din kurs . Om du väljer att 
köpa e-bok kan du köpa dem i vår webbutik hermods.se/
webbutik/e-bocker . Vilken kurslitteratur som tillhör din 
kurs hittar du efter att du blivit antagen i vår Kurs- och 
litteraturlista på novo.hermods.se .

Muntlig examination 
Varje kurs avslutas med en webbaserad muntlig examina-
tion mellan dig och din lärare . Den muntliga examinatio-
nen är obligatorisk och man bokar denna själv i Novo när 
man har lämnat in mer än hälften av sina uppdrag . Vid 
examinationen måste du använda en dator, mobiltelefon 
eller surfplatta med kamera samt använda headset (hör-
lurar med mikrofon) samt visa upp giltigt legitimation . 
 
 
Nationella prov 
Utvalda kurser i svenska, svenska för invandrare, svens-
ka som andraspråk, engelska och matema tik har ett 
nationellt prov under kursens gång . Provet genomförs 
på plats i klassrum vid ett bestämt datum och tid . 
Information om det nationel la provet och hur du anmäler 
dig finner du i introduktionen till din kurs samt under Mitt 
Hermods i Novo . 
 
 
Studiemedel 
Om du studerar via din kommun kan du få  
studiemedel från CSN för att studera på  
Hermods . Du ansöker själv om studiemedel hos CSN . 
Läs mer på www.csn.se . 
 
 
Betyg 
När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter 
webbläraren betyget i Novo . För information om hur du 
får ut ditt betyg på papper,  
kontakta Hermods personal på den ort du  
studerar eller Hermods Studerandeservice .

Ansökan 
1. Välj bland över 150 kurser och yrkesutbildningar på 

ATT STUDERA PÅ HERMODS KOMVUX
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Studiestart
Flexibel studiestart . Studiestart  
varierar beroende på vilken kommun 
du bor i . 
 
 
 

Studieform
Distans . 
 
 

Studietid
Dagtid/kvällstid . Studera  
när och där det passar dig . 
 
 
 

Studietakt
Du kan själv bestämma din  
studietakt . Studera på 100 %, 75 %, 
50 % eller 25 % .  
100 poäng på heltid motsvarar
fem veckors studier (20 poäng per 
vecka) .

distans! Vi erbjuder gymnasiala kurser, gymnasiala yrkes-
utbildningar och grundläggande kurser på distans .  
 
På www.hermods.se i sökfunktionen längst upp på sidan 
kan du söka efter kurser och yrkesutbildningar .

2. Du ansöker till våra kurser via vuxenutbildningen i din 
hemkommun . Studie- och yrkesvägledaren i din kommun 
informerar dig om hur du ansöker . På vår hemsida, www.
hermods.se, kan du se vår ”steg för steg-guide” där vi 
enkelt förklarar hur hela ansöknings- och antagningspro-
cessen går till .  
 
Besök www.hermods.se/har-finns-vi för att se om vi 
erbjuder distansutbildningar i din  
kommun .
 

3. Dina kursval skickas till Hermods . När kommunen 
tagit beslut om du får studera via Hermods skickar de 
information om dina kursval till oss . Vi registrerar dig och 
hälsar dig välkommen som studerande . 
 
Blir du inte beviljad att läsa den utbildning du vill kan du 
som privatperson även köpa din kurs i vår webbutik . Kon-
takta oss för mer information .
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GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som 
behöver grundskolebetyg eller är klar med svenska 
för invandrare (sfi). Hos oss på Hermods kan du 
läsa grundläggande kurser i svenska, svenska som 
andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap 
samt samhällskunskap. Grundläggande kurser gör 
det möjligt för dig att sedan läsa gymnasiekurser 
och gymnasiala yrkesutbildningar. 
 
 
Studiestart
Kursstart varierar beroende på vilken kommun du 
bor i . Fråga Studie- och yrkesvägledaren på Vuxenut-
bildningen i din kommun om deras kursstarter .

Hur studerar jag?
Kurserna är på distans och du behöver ha tillgång 
till en dator, mobiltelefon eller surfplatta med kame-
ra samt headset (hörlurar med mikrofon) . Du läser 
kursen i vår utbildningsplattform Novo där du har 
personlig kontakt med din lärare . I slutet av kursen 
ska du göra en muntlig examination med din lärare 
och då måste du visa upp giltig legitimation . 

Ansökan
Kontakta Studie- och yrkesvägledaren på 
Vuxenutbildningen i din kommun så får du veta hur 
du ansöker .
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KURS POÄNG KURSKOD

Biologi 150 GRNBIO2

Engelska, nationell delkurs 1 100 GRNENGA

Engelska, nationell delkurs 2 100 GRNENGB

Engelska, nationell delkurs 3 200 GRNENGC 

Engelska, nationell delkurs 4 200 GRNENGD

Geografi 150 GRNGEO2

Grundläggande samhällskunskap 150 GRNSAM2

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen 
inledande kurs 100 GRNNOA2

Grundläggande kurs i naturorienterande  
ämnen, fortsättningskurs 200 GRNNOB2

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen 
inledande kurs 100 GRNSOA2

Grundläggande kurs i samhällsorienterande äm-
nen, fortsättningskurs 200 GRNSOB2

Historia 150 GRNHIS2

Kemi 150 GRNKEM2

Matematik, nationell delkurs 1 100 GRNMATA

Matematik, nationell delkurs 2 100 GRNMATB

Matematik, nationell delkurs 3 200 GRNMATC

Matematik, nationell delkurs 4 200 GRNMATD

Religionskunskap 150 GRNREL2

Samhällskunskap 150 GRNSAM2

Svenska, nationell delkurs 1 100 GRNSVEA

Svenska, nationell delkurs 2 200 GRNSVEB

Svenska, nationell delkurs 3 200 GRNSVEC

Svenska, nationell delkurs 4 200 GRNSVED

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 100 GRNSVAA

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 200 GRNSVAB

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 200 GRNSVAC

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 200 GRNSVAD
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GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

Vill du läsa in din behörighet till högskola eller 
universitet, få ett slutbetyg/gymnasieexamen, eller 
kanske utöka dina möjligheter i arbetslivet genom 
en kurs? Allt detta kan du göra via Komvux på 
Hermods. 
 
 
Studiestart

Kursstart varierar beroende på vilken kommun du 
bor i . Fråga Studie- och yrkesvägledaren på Vuxenut-
bildningen i din kommun om deras kursstarter .

Hur studerar jag?
Kurserna är på distans och du behöver ha tillgång 
till en dator, mobiltelefon eller surfplatta med kame-
ra samt headset (hörlurar med mikrofon) . Du läser 
kursen i vår utbildningsplattform Novo där du har 
personlig kontakt med din lärare . I slutet av kursen 
ska du göra en muntlig examination med din lärare 
och då måste du visa upp giltig legitimation . 

Ansökan
Kontakta Studie- och yrkesvägledaren på  
Vuxenutbildningen i din kommun så får du veta hur 
du ansöker .
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Stort utbud! 
 

Vi erbjuder över 150 kurser inom bland 
annat språk, ekonomi, IT, information och 
media, matematik, handel och administra-
tion, samhällskunskap, naturvetenskap och 

mycket mer . 

Vi erbjuder även  
svenska för invandrare (sfi) på distans .



10

BARN OCH FRITID

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Aktivitetsledarskap 100 PEDAKI00S

Barns lärande och växande 100 PEDBAS0 Lärande och utveckling/Människors miljöer

Kommunikation 100 PEDKOU0

Lärande och utveckling 100 PEDLÄR0

Människors miljöer 100 PEDMÄI0

Pedagogiskt ledarskap 100 PEDPEG0

Pedagogiska teorier och praktiker 100 PEDPED0

Skapande verksamhet 100 PEGSKP0

Specialpedagogik 1 100 SPCSPE01

Specialpedagogik 2 100 SPCSPE02 Specialpedagogik 1

Ungdomskulturer 100 SOIUNG01

Vardagsolyckor 100 BEVVAR0

ARKITEKTUR

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Arkitektur − rum 100 ARKARI0

Arkitektur − hus 100 ARKARK0 Arkitektur − rum

AFFÄRSUTVECKLING OCH LEDARSKAP

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Affärsutveckling och ledarskap 100 HANAFR0 Praktisk marknadsföring 1

Ledarskap och organisation 100 LEDLED0

GYMNASIALT KURSUTBUD

* Kursen innehåller nationellt prov 
Nationella prov är ett obligatoriskt prov som görs i utvalda kurser i matematik, engelska, svenska och svenska som 
andraspråk . Syftet med det nationella provet är att det ska fungera som ett stöd för lärarens bedömning samtidigt 
som det bidrar till lika bedömning och betygsättning i skolan .
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DATA, IT OCH TEKNIK

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Dator- och nätverksteknik 100 DAODAC0 Datorteknik 1a

Datorteknik 1a 100 DAODAT01a

Datorteknik 1b 100 DAODAT01b Datorteknik 1a

Digital kommunikationsteknik 100 DAODIG0 Nätverksteknik

Digitalt skapande 1 100 DIGDIG01

Digitalt skapande 2 100 DIGDIG02 Digitalt skapande 1

Teknik 1 150 TEKTEK01

Nätverksteknik 100 NAINAR0 Datorteknik 1a

Nätverksadministration 100 NAINAV0 Nätverksteknik

Nätverksteknologier 100 NAINAK0 Nätverksadministration

Programhantering 100 INFPRG0 Information och kommunikation 1

Programmering 1 100 PRRPRR01

Programmering 2 100 PRRPRR02 Programmering 1

Webbserverprogrammering 1 100 WESWEB01

Webbserverprogrammering 2 100 WESWEB02 Webbserverprogrammering 1

Webbutveckling 1 100 WEUWEB01

Webbutveckling 2 100 WEUWEB02 Webbutveckling 1

BUTIK, ADMINISTRATION OCH PERSONAL

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Administration 1 100 ADMADM01

Administration 2 100 ADMADM02 Administration 1

Administration, specialisering 100 ADMADM00S Administration 1

Branschkunskap inom handel och administration 100 HANBRS0

Handel, specialisering 100 HANHAN00S Servicekunskap/Praktisk marknadsföring 1

Näthandel 1 100 NÄTNÄT01

Näthandel 2 100 NÄTNÄT02 Näthandel 1

Personaladministration 100 ADMPER0 Administration 2

Receptions- och konferensservice 100 ADMREC0

Servicekunskap 100 FÖSSEV0

Telefon- och internetservice 100 FÖSTEL0
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EKONOMI OCH JURIDIK

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Affärsjuridik 100 JURAFF0

Entreprenörskap 100 ENTENR0

Entreprenörskap och företagande 100 FÖRENT0 Entreprenörskap/Företagsekonomi 1

Företagsekonomi 1 100 FÖRFÖR01

Företagsekonomi 2 100 FÖRFÖR02 Företagsekonomi 1

Företagsekonomi specialisering 100 FÖRFÖR00S Företagsekonomi 2

Internationell ekonomi 100 SAMINE0 Samhällskunskap 1a2/1b

Markandsföring 100 FÖRMAD0

Redovisning 1 100 FÖRRED01

Redovisning 2 100 FÖRRED02 Redovisning 1/Företagsekonomi 2

Rätten och samhället 100 JURRÄT0

Privatjuridik 100 JURPRI0

GYMNASIEARBETE

Kurs Poäng Kurskod

Gymnasiearbete Barn- och fritidsmprogrammet 100 GYARBF

Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet 100 GYAREK

Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100 GYARHA

Gymnasiearbete Humanistiska programmet 100 GYARHU

Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet 100 GYARNA

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet 100 GYARSA

Gymnasiearbete Teknikprogrammet 100 GYARTE

Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100 GYARVO

GYMNASIEARBETE

För att få ut en gymnasieexamen ska du skriva ett gymnasiearbete . I gymnasiearbetet genomför du en större uppgift 
vald utifrån de examensmål som gäller för det gymnasieprogram din examen ska vara från . Syftet är att du ska visa att 
du har de kunskaper som krävs för att vara förberedd för  
vidareutbildning vid högskola/universitet (högskoleförberedande program) eller yrkesverksamhet  
(yrkesprogram) . Du genomför en större uppgift kopplad till examensmålen som du planerar,  
genomför, dokumenterar och redovisar i dialog med din lärare .

* Kursen innehåller nationellt prov* Kursen innehåller nationellt prov
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HOTELL OCH TURISM

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Besöksnäringen 100 AKTBEO0

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering 100 DRYDRC0

Hållbar turism 100 RESHAL0

Konferens och evenemang 100 KONKOF0

Logi 100 RECLOG0

Marknadsföring och försäljning 100 RESMAS0

Naturguidning 1 100 NAGNAT01

Resmål och resvägar 100 RESREM0

Service och bemötande 1 100 SEVSEV01

HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Etnicitet och kulturmöten 100 SOIETN0

Filosofi 1 50 FIOFIO01

Filosofi 2 50 FIOFIO02 Filosofi 1

Geografi 1 100 GEOGEO01

Geografi 2 100 GEOGEO02 Geografi 1

Historia 1a1 50 HISHIS01a1

Historia 1a2 50 HISHIS01a2 Historia 1a1

Historia 1b 100 HISHIS01b

Historia 2a 100 HISHIS02a Historia 1a2/1b

Historia 2b – kultur 100 HISHIS02b Historia 1a2/1b

Historia 3 100 HISHIS03 Historia 2a/2b

Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering 100 HUMHUM00S Samhällskunskap 2/Psykologi 2/Historia 2

Hållbart samhällsbyggande 100 HÅLHÅB0

Internationellt arbete 100 MÄNINA0

Internationella relationer 100 SAMINR0 Historia 1a2/1b

Konstarterna och samhället 50 KOSKOS0

Kultur- och idéhistoria 100 KOSKUL0

Miljö- och energikunskap                      100 HÅLMIJ0

Politik och hållbar utveckling                 100 HÅLPOL0
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MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Personlig försäljning 1 100 FÖSPER01

Personlig försäljning 2 100 FÖSPER02 Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 3 100 FÖSPER03 Personlig försäljning 2

Praktisk marknadsföring 1 100 HANPRA01

Praktisk marknadsföring 2 100 HANPRA02 Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 3 100 HANPRA03 Praktisk marknadsföring 2

INKÖP OCH LOGISTIK

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Inköp 1 100 INKINK01

Inköp 2 100 INKINK02 Inköp 1

Logistik 1 100 INKLOG01

Logistik 2 100 INKLOG02 Logistik 1

Transport och spedition 100 INKTRP0

HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

Psykologi 1 50 PSKPSY01

Psykologi 2a 50 PSKPSY02a Psykologi 1

Psykologi 2b 50 PSKPSY02b Psykologi 1

Religionskunskap 1 50 RELREL01

Religionskunskap 2 50 RELREL02 Religionskunskap 1

Religion specialisering 100 RELREL00S Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1 50 SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2 50 SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1b 100 SAMSAM01b

Samhällskunskap 2 100 SAMSAM02 Samhällskunskap 1a2/1b

Samhällskunskap 3 100 SAMSAM03 Samhällskunskap 2

Samtida kulturuttryck 100 KOSSAT0

Sociologi 100 SOISOO0

* Kursen innehåller nationellt prov* Kursen innehåller nationellt prov
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MATEMATIK OCH NATURKUNSKAP

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Biologi 1 100 BIOBIO01

Biologi 2 100 BIOBIO02 Biologi 1

Fysik 1a 150 FYSFYS01a

Fysik 1b1 100 FYSFYS01b1

Fysik 1b2 50 FYSFYS01b2 Fysik 1b1

Fysik 2 150 FYSFYS02 Fysik 1a eller Fysik 1b2

Kemi 1 100 KEMKEM01

Kemi 2 100 KEMKEM02 Kemi 1

Naturkunskap 1a1 50 NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2 50 NAKNAK01a2 Naturkunskap 1a1

Naturkunskap 1b 100 NAKNAK01b

Naturkunskap 2 100 NAKNAK02 Naturkunskap 1b eller Naturkunskap a2

Matematik 1a* 100 MATMAT01a

Matematik 1b* 100 MATMAT01b

Matematik 1c* 100 MATMAT01c

Matematik 2a* 100 MATMAT02a Matematik 1a, b, c

Matematik 2b* 100 MATMAT02b Matematik 1a, b, c

Matematik 2c* 100 MATMAT02c Matematik 1a, b, c

Matematik 3b* 100 MATMAT03b Matematik 2a, b, c

Matematik 3c* 100 MATMAT03c Matematik 2a, b, c

Matematik 4* 100 MATMAT04 Matematik 3b/3c

Matematik 5 100 MATMAT05 Matematik 4

Matematik specialisering 100 MATMAT00S Matematik 4

MATEMATIK TESTER

Kurs Kurskod

Test inför Ma 1a/1b MA1A/1BTEST

Test inför Ma 1c MA1CTEST

Test inför Ma 2a/2b MA2A/2BTEST

Test inför Ma 2c MA2CTEST

Test inför Ma 3b/3c MA3B/3CTEST

Test inför Ma 4 MA4TEST
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SPRÅK

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Danska 1 100 MODDAN01

Engelska 5* 100 ENGENG05 Grundläggande Engelska

Engelska 6* 100 ENGENG06 Engelska 5

Engelska 7 100 ENGENG07 Engelska 6

Franska 1 100 MODFRA01

Franska 2 100 MODFRA02 Franska 1

Franska 3 100 MODFRA03 Franska 2

Franska 4 100 MODFRA04 Franska 3

Franska 5 100 MODFRA05 Franska 4

Franska 6 100 MODFRA06 Franska 5

Franska 7 100 MODFRA07 Franska 6

Italienska 1 100 MODITA01

Italienska 2 100 MODITA02 Italienska 1

Italienska 3 100 MODITA03 Italienska 2

Italienska 4 100 MODITA04 Italienska 3

Kinesiska 1 100 MODZHO01 Kinesiska 1

MEDIA OCH KOMMUNIKATION

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Affärskommunikation 100 AFFAFÄ00S

Film- och TV-kunskap 100 KOSFIL0

Grafisk kommunikation 1 100 GRAGRA01

Grafisk kommunikation 2 100 GRAGRA02 Grafisk kommunikation 1

Information och kommunikation 1 100 INFINF01

Information och kommunikation 2 100 INFINF02 Information och kommunikation 1

Intern och extern kommunikation 100 INFINE0 Information och kommunikation 1

Journalistik, reklam och information 1 100 MEEJOU01

Journalistik, reklam och information 2 100 MEEJOU02 Journalistik, reklam och information 1

Medier, kommunikation och samhälle 1 100 MERMEE01

Medier, kommunikation och samhälle 2 100 MERMEE02 Medier, kommunikation och samhälle 1

Medieproduktion 1 100 MEPMEI01

Medieproduktion 2 100 MEPMEI02 Medieproduktion 1

Textkommunikation 100 MEETET0



17

SPRÅK

Kinesiska 2 100 MODZHO02

Latin – språk och kultur 1 100 LATLAT01

Latin – språk och kultur 2 100 LATLAT02 Latin – språk och kultur 1

Latin – språk och kultur 3 100 LATLAT03 Latin – språk och kultur 2

Litteratur 100 SVELIT0 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Människans språk 1 100 MÄKMÄK01

Människans språk 2 100 MÄKMÄK02 Människans språk 1

Retorik 100 SVERET0 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Skrivande 100 SVESKR0 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Svenska 1* 100 SVESVE01

Svenska 2 100 SVESVE02 Svenska 1

Svenska 3* 100 SVESVE03 Svenska 2

Svenska som andraspråk 1* 100 SVASVA01 Grundläggande svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 2 100 SVASVA02 Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 3* 100 SVASVA03 Svenska som andraspråk 2

Svenskt teckenspråk för hörande 1 100 SVTSVT01

Svenskt teckenspråk för hörande 2 100 SVTSVT02 Svenskt teckenspråk för hörande 1

Spanska 1 100 MODSPA01

Spanska 2 100 MODSPA02 Spanska 1

Spanska 3 100 MODSPA03 Spanska 2

Spanska 4 100 MODSPA04 Spanska 3

Spanska 5 100 MODSPA05 Spanska 4

Spanska 6 100 MODSPA06 Spanska 5

Spanska 7 100 MODSPA07 Spanska 6

Tyska 1 100 MODDEU01

Tyska 2 100 MODDEU02 Tyska 1

Tyska 3 100 MODDEU03 Tyska 2

Tyska 4 100 MODDEU04 Tyska 3

Tyska 5 100 MODDEU05 Tyska 4

Tyska 6 100 MODDEU06 Tyska 5

Tyska 7 100 MODDEU07 Tyska 6

* Kursen innehåller nationellt prov 
Nationella prov är ett obligatoriskt prov som görs i utvalda kurser i matematik, engelska, svenska och svenska som 
andraspråk . Syftet med det nationella provet är att det ska fungera som ett stöd för lärarens bedömning samtidigt 
som det bidrar till lika bedömning och betygsättning i skolan .
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VÅRD OCH OMSORG

Kurs Poäng Kurskod Rekommenderade förkunskaper

Etik och människans livsvillkor 100 MÄNETI0

Friskvård och hälsa 100 HAAFRI0

Grundläggande vård och omsorg 100 GRUGRD0

Hemsjukvård 100 SJUHEM0 Medicin 1/Vård och omsorgsarbete 2

Hälsopedagogik 100 HALHAL0

IT i vård och omsorg 100 ITIITI0

Komplementärmedicin 100 HAAKOM0

Kost och hälsa 100 HALKOC0

Kost, måltid och munhälsa 100 HAAKOS0

Medicin 1*** 150 MEDMED01

Medicin 2 100 MEDMED02 Medicin 1

Palliativ vård 100 SJULIN0 Medicin 1/Vård och omsorgsarbete 2

Psykiatri 1 100 PSYPSY01

Psykologi 1 50 PSKPSY01

Psykologi 2a 50 PSKPSY02a Psykiatri 1

Psykologi 2b 50 PSKPSY02b Psykiatri 1

Rättspsykiatri 100 PSYRÄS0 Psykiatri 2

Samhällsbaserad psykiatri 100 PSYSAM0

Socialpedagogik 100 PEASOC0

Vård och omsorgsarbete 2 150 VÅRVÅR02

Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 GERVÅR0 Vård och omsorgsarbete 2

Vårdpedagogik och handledning 200 PEAVÅD0
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* Kursen innehåller nationellt prov 
 
Nationella prov är ett obligatoriskt prov som görs i 
utvalda kurser i matematik, engelska, svenska och 
svenska som andraspråk . Syftet med det nationella 
provet är att det ska  
fungera som ett stöd för lärarens bedömning samti-
digt som det bidrar till lika bedömning och betygsätt-
ning i skolan . 

** Kursen innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande)

Till kursen görs obligatorisk apl som  
genomförs enligt individuell planering .

*** Kursen innehåller HLR 
 
Utbildning i hjärt- och lungräddning är en  
obligatorisk del av kursen Medicin 1 .
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GYMNASIALA YRKESUTBILDNINGAR

Vill du snabbt komma ut på arbetsmarknaden, 
omskola dig eller höja din kompetens? Läs en gym-
nasial yrkesutbildning och få den kompetens som 
efterfrågas på arbets- 
marknaden. Samtliga yrkesutbildningar som vi er-
bjuder följer Skolverkets rekommendationer för de 
nationella yrkespaketen. 

Våra yrkesutbildningar finns inom områden där det 
finns ett behov av utbildad personal och där arbets-
marknaden ser god ut .  
Vi erbjuder flera yrkesutbildningar inom olika 
områden .

Studiestart
Utbildningsstart varierar beroende på vilken  
kommun du bor i . Fråga studie- och yrkesvägled-
aren på Vuxenutbildningen i din kommun om deras 
kursstarter .

Studietakt
Samtliga yrkesutbildningar kan läsas på hel- eller 
deltid . Vid respektive yrkesutbildning  
anger vi antal veckor motsvarande heltids- 
studier (20 poäng per vecka) .  

Hur studerar jag?
Utbildningarna är på distans och du behöver ha 
tillgång till en dator, mobiltelefon eller surfplatta med 
kamera samt headset (hörlurar med mikrofon) . Du 
läser yrkesutbildningen i Novo där du har personlig 
kontakt med din lärare . I slutet av kursen ska du göra 
en muntlig examination med din lärare och då måste 
du visa upp giltig legitimation . Kontakta studie- och 
yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun 
så får du veta hur du ansöker .
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Vill du snabbt komma ut på arbetsmarknaden, 
omskola dig eller höja din kompetens? Läs en 
gymnasial yrkesutbildning och få den kompetens 
som efterfrågas på arbetsmarknaden. Samtliga 
yrkesutbildningar som vi erbjuder följer Skolverkets 
rekommendationer för de nationella yrkespaketen. 

Våra yrkesutbildningar finns inom områden där det 
finns ett behov av utbildad personal och där arbets-
marknaden ser god ut . Vi erbjuder flera yrkesutbild-
ningar inom olika områden . Yrkesutbildning är genvä-
gen till ditt nya jobb!

Studiestart
Utbildningsstart varierar beroende på vilken  
kommun du bor i . Fråga studie- och yrkesvägled-
aren på Vuxenutbildningen i din kommun om deras 
kursstarter .

Studietakt
Samtliga yrkesutbildningar kan läsas på hel- eller 
deltid . Vid respektive yrkesutbildning anger vi antal 
veckor motsvarande heltidsstudier (20 poäng per 
vecka) .  

Hur studerar jag?
Utbildningarna är på distans och du behöver ha 
tillgång till en dator, mobiltelefon eller surfplatta med 
kamera samt headset (hörlurar med mikrofon) . Du 
läser yrkesutbildningen i Novo där du har personlig 
kontakt med din lärare . I slutet av kursen ska du 
göra en muntlig examination med din lärare och då 
måste du visa upp giltig legitimation . Kontakta stu-
die- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din 
kommun så får du veta hur du ansöker .

Anmälningskoder till utbildningarna:
Använd koderna i listan nedan när du  
ansöker till våra yrkesutbildningar:

• Barnskötare – Elevassistent  Bas 900p (BFXAAN)

• Barnskötare - påbyggnad  400p (BFXABN)

• Elevassistent - påbyggnad  400p (BFXACN)

• Personal inom funktionsnedsättningsområdet  
1300p (BFXAAR)

• Betongarbetare 1100p (BAXADN)

• Plattsättare 1200p (BAXAJN)

• Målare 1000p (BAXAIN)

• VVS-montör 1500p (VFXAAR)

• Träarbetare 1000p (BAXAON)

• Murare 1000p (BAXAHN)

• Golvläggare 1100p (BAXAFN)

• Administratör 400p (HAXAAN)

• Ekonomi- och redovisningsassistent 700p (HAXABN) 

• HR-assistent 700p (HAXADN)

• Assistent marknadsföring 700p (HAXAFN)

• Inköpsassistent 500p (HAXAEN)

• Kundvärd reception 400p (HAXAGN)

• Säljstöd företagsförsäljning 800p (HAXACN)

• Aktiviteter och upplevelser 1400p (HTXAAN)

• Gästvärd 500p (HTXADN)

• Konferensvärd 1200p (HTXAFN)

• Bokning 1200p (HTXABN)

• Bokning och försäljning 1200p (HTXACN)

• Gästvärd - försäljning guest relations/eventvärd  
900p (HTXAEN)

• Receptionist 1200p (HTXAGN)

• Hotell bas - våningsservice 700p (HTXAHN)

• Undersköterska 1500p (VOXABN)

• Vårdbiträde 800p (VOXAAN)
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Barnskötare - påbyggnad  
400p • 20 veckor 
 
Utbildningen barnskötare - påbyggnad vänder sig till dig 
som vill läsa en påbyggnadsutbildning till barnskötare . 
Utbildningen ger dig fördjupade  
kunskaper om barns lärande och växande samt skapan-
de verksamhet, det vill säga hur man använder sig av bild 
och form i pedagogiska verksamheter .

Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven 
kunskaper för arbete som barnskötare .

KURSER KURSKOD POÄNG

Barns lärande och växande PEDBAS0 100

Skapande verksamhet PEGSKP0 100

Pedagogiskt arbete** PEGPEA0 200

Barnskötare - Elevassistent  
Bas 900p • 45 veckor 
 
Utbildningen barnskötare/elevassistent bas ger dig 
kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov, 
rättigheter och om de olika  
pedagogiska verksamheterna . Denna utbildning förbe-
reder dig för ett arbete som till exempel barnskötare i 
förskolan eller som elevassistent i skolan .

KURSER KURSKOD POÄNG

Hälsopedagogik HALHAL0 100

Kommunikation PEDKOU0 100

Lärande och utveckling PEDLÄR0 100

Människors miljöer PEDMÄI0 100

Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100

Pedagogiskt ledarskap** PEDPEG0 100

Pedagogiska teorier och praktiker** PEDPED0 100

Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100

Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100

BARN OCH FRITID
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Elevassistent - påbyggnad  
400p • 20 veckor 
 
Utbildningen elevassistent - påbyggnad vänder sig till dig 
som vill läsa en påbyggnadsutbildning till elevassistent . 
Utbildningen ger dig fördjupade  
kunskaper om barns lärande och växande samt specialpe-
dagogik, det vill säga om relationer 
mellan samhället och människor med 
funktionsnedsättningar .

Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven 
kunskaper för arbete som elevassistent .

KURSER KURSKOD POÄNG

Barns lärande och växande PEDBAS0 100

Specialpedagogik 2 PEGSKP0 100

Pedagogiskt arbete** PEGPEA0 200

Personal inom funktions- 
nedsättningsområdet 
1300p • 65 veckor 
 
Barn- och fritidsprogrammets inriktning mot arbete 
med människor som har en funktionsnedsättning ger dig 
kunskaper om sociala processer, att i olika situationer 
kunna skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för 
människor med funktionsnedsättning . Inriktningen förbe-
reder dig för ett arbete inom exempelvis daglig verksam-
het, olika boendeformer eller som personlig assistent .

KURSER KURSKOD POÄNG

Hälsopedagogik HALHAL0 100

Kommunikation PEDKOU0 100

Lärande och utveckling PEDLÄR0 100

Pedagogiskt ledarskap** PEDPEG0 100

Människors miljöer PEDMÄI0 100

Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100

Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100

Socialt arbete** SOCSOI0 200

Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100

Sociologi SOISOO0 100

Välj 200 poäng bland följande valfria 

kurser:

Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100

Vardagsolyckor BEVVAR0 100

Skapande verksamhet PEGSKP0 100

Barns lärande och växande PEDBAS0 100

Naturguidning 1 NAGNAT01 100

** Kursen  
innehåller apl 

(arbetsplatsförlagt  
lärande)
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BYGG, MÅLERI OCH VVS

Betongarbetare 
1100p • 55 veckor 
 
Var med och bygg Sveriges framtida infrastruktur och 
byggnader . Som betongarbetare är du nödvändig vid 
bland annat hus-, väg- och brobyggen . Gjutningen och 
armeringen är betongarbetarens främsta uppgifter . 
Som betongarbetare armerar och gjuter du bland annat 
husgrunder, väggar och pelare . Det här yrket passar dig 
som vill arbeta praktiskt . Utbildningen innehåller en stor 
del apl .

Plattsättare 
1200p • 60 veckor 
 
Yrket plattsättare passar dig som kan arbeta tålmodigt 
och som gillar färg och form . Som plattsättare klär du 
väggar och golv med kakel eller klinker . Arbetet krä-
ver stor precision och noggranhet . Du arbetar främst 
inomhus med att sätta plattor i badrum, kök eller stora 
simhallar . Utbildningen innehåller en stor del apl .

KURSER KURSKOD POÄNG

Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200

Husbyggnad 1** HUSHUS01 100

Husbyggnad 2** HUSHUS02 200

Husbyggnad 3 ombyggnad** HUSHUS03 200

Betong 1 lågform och platta på mark** BETBET01 100

Betong 2 väggar och pelare** BETBET02 100

Betong 3 bärlag** BETBET03 100

Betong 4 golv** BETBET04 100

KURSER KURSKOD POÄNG

Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200

Husbyggnad 1** HUSHUS01 100

Husbyggnad 2** HUSHUS02 200

Husbyggnad 3 ombyggnad** HUSHUS03 200

Specialyrken 1** HUBSPC01S 100

Specialyrken 2** HUBSPC02S 200

Specialyrken 3** HUBSPC03S 200
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Målare 
1000p • 50 veckor 
 
Vill du ha ett praktiskt och kreativt yrke? Utbilda dig till 
målare! Som målare arbetar du ofta självständigt och 
med stor noggranhet . Du är specialist på behandlade 
ytor och utför ofta arbetsmoment såsom grundning, 
spackling, målning samt tapetsering . Som målare ar-
betar du med att göra inomhusmiljöer trivsamma och 
rofyllda . Utbildningen innehåller en stor del apl .

KURSER KURSKOD POÄNG

Måleriprocessen MARMAL0 200

Måleri 1** MARMAL01 200

Måleri 2** MARMAL02 200

Måleri 3** MARMAL03 200

Måleri 4** MARMAL04 200

VVS-montör 
1500p • 75 veckor 
 
Vill du ha ett jobb med stort mått av frihet och skapan-
de? VVS-yrket är ett fritt och skapande yrke . Du jobbar 
med allt från villor och hyresrätter till industrier och 
skapar bra inomhusmiljö för människor i deras vardag . 
Du arbetar både utomhus och inomhus med varierande 
arbetsuppgifter . Utbildningen innehåller en stor del apl .

KURSER KURSKOD POÄNG

Entreprenadteknik** VVIENT0 100

Sanitetsteknik 1** VVISAN01 100

Sanitetsteknik 2** VVISAN02 100

VVS-teknik** VVIVVT0 200

Värmeteknik 1** VVIAR01 100

Värmeteknik 2** VVIAR02 100

Verktygs- och materialhantering** VEKVEK0 100

Systemuppbyggnad** SYSSYT0 100

Injusteringsteknik** SYSINJ0 100

VVS svets och lödning rör** VVIVVS0 100

VVS gassvetsning rör** VVIVVG0 100

Praktisk ellära ELLPRAO 100

Värmelära SYSVÄM0 100

Gymnasiearbete** GYARVF 100
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Träarbetare 
1000p • 50 veckor 
 
Träarbetare är byggbranschens största yrkesgrupp med 
varierande uppgifter under hela byggprocessen . Du kan 
jobba med nybyggnation, ombyggnation och renovering 
av bostäder och lokaler . Träarbetare både tillverkar trä-
konstruktioner och monterar förtillverkade byggelement . 
Du arbetar både utomhus och inomhus . Utbildningen 
innehåller en stor del apl . 

Murare 
1000p • 50 veckor 
 
Murare är ett av de äldsta byggyrkena och de arbetar 
med att bygga upp väggar med block och att klä hus med 
fasadtegel . Murare utför även putsning av fasader, mur-
verk för spisar och skorstenar samt fasadrenoveringar . 
Arbetet sker ofta utomhus och ibland från en byggnads-
ställning och på höga höjder . Utbildningen innehåller en 
stor del apl . 

KURSER KURSKOD POÄNG

Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200

Husbyggnad 1** HUSHUS01 100

Husbyggnad 2** HUSHUS02 200

Husbyggnad 3 ombyggnad** HUSHUS03 200

Trä 1 stommar ** TRÄTRK01 100

Trä 2 beklädnad ** TRÄTRK02 100

Trä 3 montage ** TRÄTRK03 100

KURSER KURSKOD POÄNG

Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200

Husbyggnad 1** HUSHUS01 100

Husbyggnad 2** HUSHUS02 200

Husbyggnad 3 ombyggnad** HUSHUS03 200

Mur- och putsverk 1 grundmurar** MURMUR01 100

Mur- och putsverk 2 murverk** MURMUR02 100

Mur- och putsverk 3 puts** MURMUR03 100
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Golvläggare 
1100p • 55 veckor 
 
Golvläggare arbetar med att lägga golv av olika material 
som till exempel linoleum, plast och trä . Ett självständigt, 
omväxlande inomhusyrke med mycket kundkontakt . Ett 
stort arbetsområde är våtrum . Det innebär att klä golv 
och väggar med en vattentät plastmatta . Noggrannhet 
och problemlösning är viktiga förmågor i arbetet . 
Utbildningen innehåller en stor del apl . 

KURSER KURSKOD POÄNG

Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200

Husbyggnad 1** HUSHUS01 100

Husbyggnad 2** HUSHUS02 200

Husbyggnad 3 ombyggnad** HUSHUS03 200

Golvläggning 1** GOLGOL01  100

Golvläggning 2 våtrum** GOLGOL02 100

Golvläggning 3 trä och laminat ** GOLGOL03 200
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HANDEL OCH ADMINISTRATION

Administratör 
400p • 20 veckor 
 
Yrket administratör passar dig som är bra på att plane-
ra och strukturera . Arbetsuppgifterna kan skifta men 
du arbetar ofta som spindeln i nätet på en arbetsplats . 
Exempel på arbetsuppgifter kan vara att ta fram informa-
tion, sammanställa statistik och delta i utredningar . Yrket 
kräver både servicekänsla, social kompetens och att du  
uppskattar variation . 

KURSER KURSKOD POÄNG

Information och kommunikation 1 INFINF01 100

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Administration 1 ADMADM01 100

Administration 2** ADMADM02 100

Ekonomi- och  
redovisningsassistent 
700p • 35 veckor 
 
Det här är en bra utbildning för dig som arbetar, eller vill 
arbeta, med ekonomi och vill höja din  
kompetens . I utbildningen är företagsekonomi  
och redovisning grunden men du får också lära  
dig om kommunikation, affärer, juridik och vanliga pro-
gram inom ekonomi .  

KURSER KURSKOD POÄNG

Information och kommunikation 1 INFINF01 100

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Affärsjuridik JURAFF0 100

Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100

Affärskommunikation** AFFAFÄ00S 100

Personaladministration** ADMPER0 100

Redovisning 2 FÖRRED02 100
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Assistent marknadsföring 
700p • 35 veckor 
 
Vill du ha ett kreativt jobb? Bli assistent inom marknads-
föring! Utbildningen ger dig kunskaper för arbete på ett 
företags marknadsavdelning . Arbetet kan till exempel 
innebära att ta fram  
informations- och reklammaterial samt att  
planera och utvärdera marknadsföringskampanjer .

KURSER KURSKOD POÄNG

Information och kommunikation 1 INFINF01 100

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Administration 1 ADMADM01 100

Marknadsföring FÖRMAD0 100

Affärskommunikation** AFFAFÄ00S 100

Information och kommunikation 2** INFINF02 100

Intern och extern kommunikation INFINE0 100

HR-assistent  
700p • 35 veckor 
 
Som HR-assistent arbetar du med personalfrågor och 
träffar mycket människor, både inom och utanför det 
egna företaget . Det kräver servicekänsla, social kompe-
tens, och att du uppskattar omväxling . Du får en bred 
utbildning inom administration, personaladministration 
och relevanta program för din yrkesroll .

KURSER KURSKOD POÄNG

Information och kommunikation 1 INFINF01 100

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Administration 1 ADMADM01 100

Ledarskap och organisation LEDLED0 100

Affärskommunikation** AFFAFÄ00S 100

Personaladministration** ADMPER0 100

Administration 2 ADMADM02 100

** Kursen innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande)
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Inköpsassistent 
500p • 25 veckor 
 
Som inköpsassistent är du med och bestämmer vil-
ka varor eller tjänster som ska köpas in och av vem . 
Inom stat och kommun heter det oftast upphandlare . 
Arbetsuppgifterna kan bestå av att begära in prisupp-
gifter och offerter, göra beställningar, bevaka leveranser 
samt sköta kontakter med leverantörer . 

KURSER KURSKOD POÄNG

Information och kommunikation 1 INFINF01 100

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Inköp 1 INKINK01 100

Inköp 2** INKINK02 100

Logistik 1** INKLOG01 100

Kundvärd reception 
400p • 20 veckor 
 
Är du serviceinriktad och tycker om att träffa 
människor? Är du bra på att ge ett gott första  
intryck och gillar ett varierat arbete? Utbilda dig till kund-
värd! Kundvärden är den första som  
kunden eller besökaren kommer i kontakt med i en 
reception . Arbetet kan handla om att ta emot besökare, 
sköta växeln, göra resebokningar,  
hantera post och boka konferenser .

KURSER KURSKOD POÄNG

Information och kommunikation 1 INFINF01 100

Affärskommunikation AFFAFÄ00S 100

Administration 1 ADMADM01 100

Receptions- och konferensservice** ADMREC0 100
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Säljstöd företagsförsäljning 
800p • 40 veckor 
 
Utbildningen passar dig som gärna vill jobba inom säljpro-
cessen av försäljning av tjänster och produkter företag 
emellan . Under utbildningen får du lära dig om personlig 
försäljning samt grunderna i  
företagsekonomi, affärer, kommunikation och juridik . 

KURSER KURSKOD POÄNG

Information och kommunikation 1 INFINF01 100

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100

Affärsjuridik JURAFF0 100

Affärskommunikation** AFFAFÄ00S 100

Personlig försäljning 2** FÖSPER02 100

Logistik 1 INKLOG01 100

Personlig försäljning 3 FÖSPER03 100

** Kursen innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande)



32

HOTELL OCH TURISM

Aktiviteter och upplevelser 
1400p • 65 veckor 
 
Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med olika 
typer av aktiviteter och upplevelser inom besöksnäringen . 
Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat resesäl-
jare, turistinformatör,  
tåg- och flygvärdinna, guide eller reseledare . Det är viktigt 
att du tycker om att träffa människor och att du är bra på 
att kommunicera . 

KURSER KURSKOD POÄNG

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Besöksnäringen AKTBEO0 100

Konferens och evenemang KONKOF0  100

Logi RECLOG0  100

Entreprenörskap ENTENR0  100

Resmål och resvägar RESREM0  100

Engelska 6 ENGENG06 100

Hållbar turism RESHAL0  100

Marknadsföring och försäljning RESMAS0  100

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering DRYDRC0  100

Entreprenörskap och företagande FÖRENT0  100

Service och bemötande 1** SEVSEV01 100

Aktiviteter och upplevelser** AKTAKT0 100

Reseproduktion och försäljning** RESRES0  100

Gästvärd 
500p • 25 veckor 
 
Är du serviceinriktad och tycker om att träffa människor? 
Är du bra på att ge ett gott första intryck och gillar ett 
varierat arbete? Bli gästvärd på t .ex . hotell eller vandrarhem! 
Gästvärden är ofta den första kontakten med kunden eller 
besökaren . Arbetet kan handla om att ta emot besökare, 
göra bokningar, servera frukost, stå i reception och sköta om 
rumsservice . Utbildningen ger dig kunskaper om service och 
bemötande, besöksnäringen och logi .

KURSER KURSKOD POÄNG

Besöksnäringen AKTBEO0  100

Logi RECLOG0 100

Service och bemötande 1** SEVSEV01 100

Våningsservice 1** VAIVAI01 100

Frukost- och bufféservering** SERFRU0  100
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Bokning 
1200p • 60 veckor 
 
Utbildningen ger dig kunskaper om att planera, organise-
ra och genomföra möten och evenemang . Efter utbild-
ningen är du väl rustad för arbete som innefattar att ta 
emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, 
kassahantering och rumsbokning samt bemötande av 
gäster i olika situationer . 

Konferensvärd   
1200p • 60 veckor 
 
Är du serviceinriktad och gillar att träffa nya människor? 
Då är denna utbildning något för dig! Efter utbildningen kan 
du bl .a . arbeta som hotell- 
värd, receptionist, konferensvärd eller evenemangs-
värd . Du lär dig om hur du arbetar serviceinriktat och 
administrativt .

KURSER KURSKOD POÄNG

Drycker och ansvarsfull alkholhantering DRYDRC0  100

Besöksnäringen AKTBEO0  100

Konferens och evenemang KONKOF0  100

Logi RECLOG0  100

Service och bemötande 1** SEVSEV01 100

Frukost- och bufféservering** SERFRU0  100

Konferens 1** KONKOF01 100

Konferens 2** KONKON02  100

Reception 1** RECREC01 100

Konferens 3** KONKON03 100

Aktiviteter och upplevelser** AKTAKT0  100

Engelska 6 ENGENG06 100

KURSER KURSKOD POÄNG

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Besöksnäringen AKTBEO0 100

Konferens och evenemang KONKOF0  100

Logi RECLOG0   100

Personlig försäljning 1 FÖSPER01  100

Engelska 6 ENGENG06 100

Affärskommunikation AFFAFÄ00S 100

Service och bemötande 1** SEVSEV01 100

Konferens 1** KONKOF01 100

Reception 1** RECREC01  100

Telefon- och internetservice** FÖSTEL0  100

Konferens 2** KONRUM0 100

** Kursen innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande)
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Bokning och försäljning 
1200p • 60 veckor 
 
Den här utbildningen ger dig kunskaper för arbete med 
bokning och försäljning inom besöksnäringen både via 
telefon, internet och i direktkontakt . Utbildningen ger dig 
kunskaper om marknadsföring och försäljning samt te-
lefonförsäljning . Du får även grundläggande kunskap om 
bokföring och bokslut . I arbetet inom bokning och försälj-
ning består dina huvudsakliga uppgifter i ett kundrelate-
rat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och 
tjänster .

Gästvärd försäljning /guest rela-
tions/eventvärd  
900p • 45 veckor 
 
Är du intresserad av försäljning och marknadsföring? 
Som Gästvärd inom försäljning, guest relations och 
event får du planera olika aktiviteter och upplevelse inom 
besöksnäringens olika verksamheter . Under utbildningen 
får du färdigheter i att kommunicera, bemöta, ge service 
till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och 
förväntningar .

KURSER KURSKOD POÄNG

Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100

Besöksnäringen AKTBEO0  100

Konferens och evenemang KONKOF0 100

Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100

Marknadsföring och försäljning RESMAS0 100

Resmål och resvägar RESREM0  100

Engelska 6 ENGENG06 100

Hållbar turism RESHAL0  100

Konferens 1** KONKOF01  100

Service och bemötande** SEVSEV01  100

Aktiviteter och upplevelser** AKTAKT0  100

Telefon- och internetservice** FÖSTEL0  100

KURSER KURSKOD POÄNG

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering DRYDRC0 100

Besöksnäringen AKTBEO0  100

Konferens och evenemang KONKOF0  100

Engelska 5 ENGENG05 100

Marknadsföring och försäljning RESMAS0  100

Engelska 6 ENGENG06 100

Service och bemötande 1** SEVSEV01 100

Reception 1** RECREC01  100

Aktiviteter och upplevelser** AKTAKT0  100
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Hotell bas - våningsservice 
700p • 40 veckor 
 
Det här är en utbildning för dig som vill arbeta inom be-
söksnäringen till exempel med arbetsområden inom logi, 
konferens, reception, frukost, städning och underhåll av 
rum och utrymmen . Utbildningen ger dig kunskaper om 
planering och utförande av receptionsarbete, förmåga 
att planera och organisera frukost- och bufféservering 
samt kunskaper om organisation och planering av arbe-
tet inom våningsservice .

Receptionist 
1200p • 60 veckor 
 
Är du serviceinriktad och tycker om att träffa 
människor? Är du bra på att ge ett gott första  
intryck och gillar ett varierat arbete? Utbilda dig till kund-
värd! Kundvärden är den första som  
kunden eller besökaren kommer i kontakt med i en 
reception . Arbetet kan handla om att ta emot besökare, 
sköta växeln, göra resebokningar,  
hantera post och boka konferenser . 

KURSER KURSKOD POÄNG

Engelska 6 ENGENG06 100

Besöksnäringen AKTBEO0  100

Konferens och evenemang KONKOF0  100

Logi RECLOG0  100

Våningsservice 1** VAIVAI01  100

Service och bemötande 1** SEVSEV01  100

Frukost och bufféservering** SERFRU0  100

Reception 1** RECREC01  100

Konferens 1** KONKOF01  100

Reception 2** RECREC02  100

Drycker och ansvarfull alkoholhantering DRYDRC0 100

Reception 3** RECREC03  100

KURSER KURSKOD POÄNG

Logi RECLOG0  100

Service ovh bemötande 1** SEVSEV01  100

Våningsservice 1** VAIVAI01  100

Frukost och bufféservering** SERFRU0 100

Våningsservice 2** VAIVAI02 100

Våningsservice 3** VAIVAI03  100

Reception 1** RECREC01  100

** Kursen innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande)
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VÅRD OCH OMSORG

Undersköterska 
1500p • 70 veckor 
 
Vill du arbeta med människor inom vården och är intres-
serad av medicin och etik? Som undersköterska arbetar 
du med praktisk omvårdnad inom sjukvård, hemsjukvård, 
äldreomsorg och hemtjänst . Arbetsuppgifterna kan vara 
att ta puls, blodtryck samt assistera sjuksköterskorna . 

Vårdbiträde 
800p • 40 veckor 
 
Som vårdbiträde arbetar du ofta inom äldre- 
omsorgen eller inom hemtjänsten . Uppgifterna innebär 
mestadels omsorg och hemskötsel av äldre och sjuka . 
Du sköter om deras personliga hygien, påminner dem att 
ta mediciner och i mån av tid tar ut dem på promenader .

KURSER KURSKOD POÄNG

Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100

Hälsopedagogik HALHAL0 100

Medicin 1*** MEDMED01 150

Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100

Vård- och omsorgsarbete 1** VÅRVÅR01 200

Psykologi 1 PSKPSY01 50

Psykiatri 1 PSYPSY01 100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1 SVESVE01/SVASVA01 100

Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150

Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a 50

Vård och omsorg specialisering VADVAR00S01 50

Vård och omsorg specialisering VADVAR00S02 50

Valfria kurser, välj mellan:  

(apl ingår i den valfria kursen)

Äldres hälsa och livskvalitet** GERÄLD0 200

Akutsjukvård** SJUAKU0 200

Psykiatri 2** PSYPSY02 200

Specialpedagogik 2** SPCSPE02 100

Barn- och ungdomssjukvård** SJUBAR0 200

KURSER KURSKOD POÄNG

Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100

Hälsopedagogik HALHAL0 100

Medicin 1*** MEDMED01 150

Psykologi 1 PSKPSY01 50

Psykiatri 1 PSYPSY01 100

Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100

Vård- och omsorgsarbete 1** VÅRVÅR01 200

** Kursen innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande) 

*** Kursen innehåller HLR (hjärt- och lungräddning) ingår som 
ett obligatoriskt moment i kursen .
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Vi utbildar  
dig för  

framtiden!



SVENSKA FÖR INVANDRARE — SFI

Svenska för invandrare (sfi) är till för dig som har ett 
annat modersmål än svenska, och som behöver lära 
dig svenska. Kurserna börjar på nybörjarnivå och du 
behöver inte ha några förkunskaper. Att läsa på distans 
passar bra om du till exempel arbetar, studerar, är 
föräldra- 
ledig eller har svårt att ta dig till skolan. 
 
Så går det till
Kurserna är på distans . Du behöver dator, mobiltelefon 
eller surfplatta med kamera samt headset (hörlurar med 
mikrofon) . Kurserna finns i vår utbildningsplattform Novo 
där du har personlig kontakt med din lärare i kursen du 
valt . Du arbetar via datorn och kan träna att tala svenska 
via webbmöten . 
 
När du har lämnat in alla dina uppdrag i kursen anmäls 
du till ett förtest . Detta är ett prov som du behöver göra 
för att kunna gå vidare och avsluta din kurs . Om du får 
betyget F (ej godkänt) på förtestet behöver du fortsätta 
med en extrauppgiftskurs under cirka två månader . Där-
efter är du redo för det nationella provet . 
 
Får du betyget E (godkänt) vid förtestet kommer du 
direkt att anmälas till nationellt prov . När det nationella 
provet är gjort och rättat avslutas kursen med en munt-
lig examination med din lärare . Den muntliga examinatio-
nen är webbaserad och du måste visa upp giltig legitima-
tion .  

Ansökan
Kontakta Studie- och yrkesvägledaren på 
Vuxenutbildningen i din kommun så får du veta hur du 
ansöker .

När startar kurserna?
Fråga Studie- och yrkesvägledaren på  
Vuxenutbildningen i din kommun om deras  
kursstarter .
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Kurser
Svenska för invandrare B
Svenska för invandrare C
Svenska för invandrare D
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KONTAKTA OSS 

Hermods Studerandeservice är specialister på alla 
frågor kring vuxenutbildning! Är du från ett företag 
eller en kommun och är intresserad av att köpa 
kurser via Hermods, kontakta Hermods Studeran-
deservice så kopplas du vidare till en utbildnings-
chef. 
 
 
Kontakta Hermods Studerandeservice om du 
har frågor eller funderingar: 
 
Telefonnummer: 010–142 10 00

E-post: studerandeservice@hermods .se 
Öppettider:  
Mån–fre kl . 09 .00–16 .00 
Mån och ons kl . 17 .00–19 .00 
Lör–sön kl . 12 .00–15 .00 
 
Besök www.hermods.se/distans för mer informa-
tion . 
 
Besök www.hermods.se/har-finns-vi för direkta 
kontaktuppgifter till din ort .
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HERMODS WEBBUTIK

Slipp bära på tunga böcker. Köp din kurslitteratur 
som e-böcker via Hermods webbutik. Vi har böcker-
na du behöver för att läsa din kurs eller utbildning.

 
Kurslitteraturen som du köper får du tillgång  
till i vår utbildningsplattform Novo, 24 timmar efter 
ditt köp . 

Du köper din kurslitteratur som e-böcker i vår  
webbutik; hermods.se/webbutik/e-bocker .  

Vilken kurslitteratur som tillhör just din kurs hittar 
du i vår Kurs- och litteraturlista på novo.hermods.
se/kurslitteratur .

I Hermods webbutik hittar du även kurser som du 
som privatperson kan köpa i syfte att förbereda dig 
inför en prövning, höja din kompetens för ett speci-
fikt yrke eller för eget intresse .
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Vill du bläddra i distanskatalogen från din 
mobil eller surfplatta?  
 
Läs av QR-koden!


