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KUNGSBACKA

VUXENUTBILDNING

Engamang och resultat – hos oss lyckas du!
Hos oss kan du läsa in de gymnasiala teoretiska
ämnen du saknar för din högskolebehörighet samt
teoretiska grundskoleämnen.
På Humanus möts du av lärare som utgår från dina
förutsättningar och mål. Det är lätt att prata med oss
och vi gör vårt bästa för att möta dina önskemål. Vi
har ett tydligt individanpassat arbetssätt och coachar
dig så att du når dina studiemål.
Vare sig du behöver stöd eller vill genomföra dina
studier snabbt så skapar vi tillsammans en studieväg
som passar dig.
När du börjar på en kurs hos oss får du en kursansvarig lärare som ansvarar för den pedagogiska
planeringen och genomförandet, publicering av

kursmaterialet på lärplattformen samt bedömning
och betygsättning. Den ansvarige läraren är tillgänglig regelbundet under varje vecka på bestämda
tider. Dessutom har du i skolan alltid tillgång till våra
erfarna stödlärare/handledare som stödjer dig i dina
studier samt följer upp och hjälper dig i frågor som
rör kursen eller administrativa frågor. Du bestämmer
själv över ditt handledningsschema.
Våra utbildningslokaler ligger centralt i Kungsbacka
på Södra Torggatan 16, plan 2 på samma plan som
Kompetenscentrum. I våra lokaler har du möjlighet
att arbeta enskilt eller i grupp med dina studier och
du kan låna datorer när du är i skolan. Du har tillgång
till öppna studiehallar samt elevkök.
Se kursutbudet på baksidan
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Kursutbud

Grundläggande kurser

Gymnasiala kurser

Biologi
Engelska 1-4
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Kemi
Matematik 1-4
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska 1-4
Svenska som andraspråk 1-4

Biologi 1-2
Engelska 5
Engelska 6-7
Fysik 1a -3
Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet
Gymnasiearbete Estetiska programmet
Gymnasiearbete Humanistiska programmet
Gymnasiearbete Naturvetenskapliga programmet
Gymnasiearbete samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiearbete Teknikprogrammet
Historia 1a1-2b
Kemi 1-2
Matematik 1-5
Moderna språk 1-5 (franska, tyska)
Naturkunskap 1a1-1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1-2
Svenska 1-3
Svenska som andraspråk 1-3

Vi har öppet:

Måndag-torsdag klockan 8.30-16.30
Fredag 8.30-12.30
samt två kvällar i veckan;

Tisdagar och torsdagar 18.00-20.00.
Kontakt: Bo Edin, rektor, 0709-66 08 71, bo.edin@humanus.se

Läs mer om kurserna på www.humanus.se
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