
ÖSTERSUND
våren 2023



Arena utbildning i Östersund erbjuder yrkesutbildningar 
inom Vård och omsorg, Barn och fritid samt Hotell och 
turism. Du kan kombinera yrkesutbildningarna med SFI D-
kurs eller SVA grundläggande.
Vi erbjuder också SFI och grundläggande utbildningar 
samt gymnasiala teoretiska kurser som ger dig behörighet 
att söka högre studier.



VUX – Grundläggande 
och gymnasiala kurser



Grundläggande och gymnasiala kurser

Du träffar din lärare på plats och har lektioner i grupp eller 
handledning.

• Engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk 
på grundläggande nivå

• Även grundläggande natur- och samhällsorienterande ämnen

• Engelska 5, 6 och 7
• Matematik 1, 2, 3, 4 och 5
• Svenska 1, 2 och 3
• Svenska som andra språk 1, 2 och 3
• Alla kurser som ger dig behörighet att söka högre studier



STUDIEGÅRDEN på våning 2

Du är alltid välkommen till vår Studiegård 
under skolans öppettider kl. 8:00-17:00.

Här kan du studera i lugn och ro, själv 
eller med dina klasskamrater.
Du kan låna en dator när du studerar på 
skolan.

Studiegården är bemannad med 
speciallärare och/eller olika ämneslärare 
kl 08:30-15:00 varje dag så du kan få hjälp 
och handledning om du behöver när du 
inte har lektion.



Vår Lärplattform Exlearn och din kurslitteratur

I Exlearn har du din individuella studieplan och dina kurser. Det är vår 
lärplattform och du lämnar in dina uppgifter digitalt.

Via Exlearn har du även din kurslittertur digitalt i Gleerups. Här kan du 
med fördel nyttja att få din text uppläst, du kan markera och skriva 
egna kommentarer, använda ordbok eller få begrepp översatt till  ditt 
starka språk. Det finns i dagsläget översättningar på 21 stycken olika 
språk.



ANSÖKNINGSDATUM VUX

• Våra kurser inom grundläggande- och gymnasialnivå har 
kontinuerligt intag. Det går att starta varje vecka.

Du ansöker hos Lärcentrum eller via Alvis direkt.



SFI – Svenska för 
invandrare



SFI
• SFI A, SFI B, SFI C och SFI D

Studieväg 1, 2 och 3
• Lektion, språkverkstad och språkcafé
• Studiebesök och samarbete med externa aktörer
• Heltid; 20 h aktivitet med lärare
• Individuellt upplägg mot andra aktiviteter
• Även Flex på kvällstid



SFI jobbar med Lunis

SFI jobbar med olika material. Lärplattformen Lunis används som 
komplement till Exlearn. Lunis är användarvänligt och möjliggör 
utveckling av digitaliseringskunskaper hos många av våra elever.
Behövs mer träning i t.ex. digitalisering så finns olika 
orienteringskurser att söka för alla våra studerande.



ANSÖKNINGSDATUM SFI

• Vi har SFI start en gång per månad.
Kommande starter:
5 december, 9 januari och 6 februari

Du ansöker hos Lärcentrum eller via Alvis direkt. Du kan även 
komma in till oss och få hjälp på plats.



YRKESUTBILDNINGAR



Yrkesutbildningar
• Barn och fritid

Barnskötare och/eller elevassistent
• Vård och omsorg

Vårdbiträde eller undersköterska
• Hotell och turism

Receptionist, gästvärd

• Kombinationsutbildningar med SFI D eller
grundläggande svenska samt Yrkessvenska



Teori, yrkesspråk, metodövningar, APL, ORK och anställningsbarhet

När du startar din utbildning 
utgår vi från ett validerande 
förhållningssätt och formar din 
studieplan.

Utbildningen syftar till att göra 
dig anställningsbar och förbereda 
dig mot ditt drömyrke.



ANSÖKNINGSDATUM YRKE

• Vi har fasta starter på yrkesprogrammen.
Nästa start är 9 januari
Ansökan stänger 27 november 

Du ansöker hos Lärcentrum eller via Alvis direkt. Du ska 
bifoga tidigare betyg och ett personligt brev med din ansökan.



Varför studera på Arena utbildning Östersund?

Det finns alltid lärare att fråga. Litteraturen 
följer med. Det är bäst att studera i grupp. Det 
är välstrukturerat och jag kan studera i min 
egen takt. Jag får den stöttning jag är i behov 
av.

Det går att kombinera med jobb. Jag trivs på 
skolan. Bra lärare. Det är bäst att vara på 
lektion i skolan. Skolan ligger direkt när jag 
hoppar av från bussen.

Vi tror på varje människas förmåga.
Starka individer lyfter varandra.
Steg för steg hjälper vi elever att utvecklas 
och bli starkare – så starka att de i sin tur 
lyfter andra.



Välkommen till oss på Arena 
utbildning!
Har du frågor eller funderingar så kontakta oss 
på:
E-POST arenautbildning.osd@svok.se

Eller så ringer du oss på:
TEL 072-401 87 68 och pratar med vår 
administratör Carina eller bokar ett besök 
på Kyrkgatan 45

Mer information hittar du på
WEBB www.arenautbildning.se


