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HERMODS I ÖSTERSUND

ARENA UTBILDNING

ADRESS Kyrkgatan 45, Östersund
E-POST arenautbildning.osd@svok.se
WEBB www.arenautbildning.se

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.

ADRESS Stortorget 2 A, Östersund
TELEFON 063-670 94 90
E-POST ostersund@hermods.se
WEBB www.hermods.se

I Östersund erbjuder vi El-och energi på distans med inriktningarna:
Elektriker, Larm-och säkerhetsteknik, Nätverkstekniker och Programmering. Utbildningar ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om yrket.

TELEFON 010-43 44 000 (växel)
E-POST info@astar.se
WEBB www.astar.se/orter/ostersund

ADRESS Hyggesvägen 19, Östersund
TELEFON 063-57 50 60, 070-346 57 04
E-POST info@avans.se
WEBB www.avans.se/utbildning

Astars mål är att hitta din talang och göra dig till en stjärna i arbetslivet. Över hela Sverige hjälper vi deltagare till jobb varje dag.

sund och i Bräcke på följande skolor.
ADRESS Se respektive utbildning.
TELEFON 010-490 26 32
E-POST vux@jgy.se
WEBB www.jgy.se/vux

TELEFON 063-381 11
E-POST info@dillegard.se
WEBB www.dillegard.se
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Östersund Fyrvalla: Kyltekniker, Lastbilsmekaniker, Personbilsmekaniker Svetsare- och CNC operatör. Furlund: Betongarbetare, Glastekniker,
Golvläggare, Murare, Målare, Plattsättare, Träarbetare. Wargentin:

Frisör, Särskild utbildning för vuxna på grundläggande- och gymnasial
nivå (Särvux). Bräcke: Anläggningsmaskinförare, Fastighetstekniker,
Installationselektriker, VVS Montör.

AVANS ERBJUDER YRKESKURSER

KOMPETENSUTVECKLINGSINSTITUTET (KUI)

Avans erbjuder yrkeskurser inom de grafiska- och ekonomiska områdena. Alla våra kurser innehåller praktiska genomgångar av pedagogiska
utbildare, som också är professionella inom respektive yrkesområde.
Vill du till exempel bli Nätskribent, Grafisk kommunikatör, Professionell
fotograf eller Ekonomiassistent är du varmt välkommen till avans utbildning. Hos oss förenar du nytta med nöje.

KUI erbjuder gymnasial vuxenutbildning på distans inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. Utbildningar för dig som vill arbeta som exempelvis undersköterska, personlig assistent, barnskötare eller för dig som
redan arbetar inom yrkesområdet. Distans passar dig som vill kombinera
dina studier med t.ex. ett arbete. Vi genomför kartläggning och erbjuder
validering för dig som har yrkeserfarenhet inom våra områden.

ADRESS St: Olovfsgatan 9B, Uppsala
TELEFON 018-474 88 80
E-POST ostersund@kui.se
WEBB www.kui.se/komvux

LERNIA I ÖSTERSUND

DILLE GÅRD

ADRESS Dille 226, 836 95 Ås

Vi erbjuder dig den flexibilitet du behöver för att lyckas med dina studier.
Vår lärplattform och studiemodell finns både för Flex och Distans. I
studieform Flex kan du få handledarstöd på plats i skolan.

JÄMTLANDS VUX erbjuder yrkesutbildningar på gymnasial nivå i Öster-

ASTAR I ÖSTERSUND

ADRESS Kyrkgatan 53, Östersund

Vi erbjuder vuxenutbildning på gymnasial nivå (Vux). Hos oss kan du
även studera grundläggande vuxenutbildning (Gruv) och svenska för
invandrare (Sfi) studieväg 2 och 3.

I Åsbygden utanför Östersund ligger vår gård med gymnasie-, uppdragsoch vuxenutbildningar samt yrkeshögskola Skogsbrukstekniker. Här är ett
urval av våra gymnasiala vuxenutbildningar: Arbete med hund, Skogsmaskinförare på plats och Sundsvall, Djurvård på plats och distans, Yrkesförare godstransport-lastbil och Yrkesförare persontrafik-buss. Vi erbjuder
också enskilda kurser inom naturbrukssektorn med flexibel start.

LärCentrum Östersund | Kyrkgatan 47, Östersund

ADRESS Jamtli, Museiplan 2, Östersund
TELEFON 072-2057451, 070-6869119
WEBB www.lernia.se/utbildning
E-POST martin.bergsten@lernia.se

Hos oss på Lernia i Östersund kan du läsa gymnasiala kurser från
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt vår lärlingsutbildning
"Aspiranten", där en stor del av utbildningen sker på en arbetsplats och
du får kompetens att utöva ett yrke och behörighet till fortsatta studier.
Tack vare vårt nära samarbete med Lernia bemanning har vi många
kontaktvägar ut i både jobb och praktik. Välkommen till oss!

www.larcentrum.se/ostersund | 063-14 30 00
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