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När kan man ansöka till vuxenutbildningen? Ansökningsdatum
Vuxenutbildningen i Karlstads kommun erbjuder fem 
ansökningsperioder per år. Perioderna är vanligtvis ett par 
månader före kursstart för utbildningen med reservation 
för ändringar. I tabellen till höger kan du se aktuell period, 
ansökningsdatum och kursstart. Om perioden är markerad 
med färg och ✓ (se nedan) är utbildningen öppen för an-
sökan. (*)-markeringen innebär att utbildningen planeras 
och mer information kommer när utbildningen blir aktuell 
för ansökan. Läs mer om förkunskapskrav och innehåll för 
vardera utbildningen på vår hemsida.

15 oktober 15 november-

Start

Januari V.3

Period

1

15 januari 15 februari- Mars V.132

15 mars 15 april- Juni V.233

15 maj 15 juni- Augusti V.334

15 augusti 15 september- Oktober V.435

PeriodSkolaSkolform

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

1 2 3 4 5
Utbildning

Bagare och konditor

Barnskötare / Elevassistent*

Betongarbetare*

Elektriker - Installation och service -Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Kombinationsutbildning

Lernia

Karlstads teknikcenter (KTC)

Nobelgymnasiet

✓ ✓Takmontör -Lärlingsutbildning Nobelgymnasiet

✓ ✓ ✓Undertaksmontör -Lärlingsutbildning Nobelgymnasiet

✓

✓ ✓

Glastekniker*

Golvläggare

-Lärlingsutbildning

-Lärlingsutbildning

Nobelgymnasiet

Nobelgymnasiet

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

Hotell och turism - Konferensvärd*

Hotell och turism - Receptionist

Hotell och turism - Våningsservice*

Håltagare

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Lärlingsutbildning

Lernia

Lernia

Lernia

Nobelgymnasiet

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

Industriteknik - Grund

Industriteknik - Svets

Industri träteknik*

Kock

Måleri*

• Inriktning: CNC-operatör
• Inriktning: Underhåll

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Kombinationsutbildning

-Yrkesutbildning

-Lärlingsutbildning

Träteknikutbildning i Hammarö

Lernia

Nobelgymnasiet

Yrkesakademin

Yrkesakademin

SFI för föräldralediga*

SFI - Praktisk*

SFI - Ungdom*

-SFI-utbildning

-SFI-utbildning

-SFI-utbildning

Tingvalla vuxenutbildning

Tingvalla vuxenutbildning

Folkuniversitetet

✓Plåtslagare* -Lärlingsutbildning Nobelgymnasiet

-KombinationsutbildningSolceller*

-KombinationsutbildningFrukost och våningsservice*

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/bagare-och-konditor2/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/Barnskotare/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/kombinationsutbildningar/betongarbetare/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/Elektriker/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/larlingsutbildning/takmontor--larling/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/larlingsutbildning/undertaksmontor--larling/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/larlingsutbildning/glastekniker/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/larlingsutbildning/golvlaggare--larling/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/hotell-och-turism---konferens/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/hotell-och-turism--reception/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/hotell-och-turism2/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/larlingsutbildning/haltagare--larling/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/industri-bas/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/Svetsutbildning/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/kombinationsutbildningar/industri-trateknik/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/kock2/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/larlingsutbildning/larlingsutbildning--maleri/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Utbildning-i-svenska-for-invandrare---Sfi/sfi-for-foraldraledig/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Utbildning-i-svenska-for-invandrare---Sfi/praktisk-sfi-studievag-2/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Utbildning-i-svenska-for-invandrare---Sfi/ungdoms-sfi/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/larlingsutbildning/platslagare/
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När kan man ansöka till vuxenutbildningen? Ansökningsdatum
Vuxenutbildningen i Karlstads kommun erbjuder fem 
ansökningsperioder per år. Perioderna är vanligtvis ett par 
månader före kursstart för utbildningen med reservation 
för ändringar. I tabellen till höger kan du se aktuell period, 
ansökningsdatum och kursstart. Om perioden är markerad 
med färg och ✓ (se nedan) är utbildningen öppen för an-
sökan. (*)-markeringen innebär att utbildningen planeras 
och mer information kommer när utbildningen blir aktuell 
för ansökan. Läs mer om förkunskapskrav och innehåll för 
vardera utbildningen på vår hemsida.

15 oktober 15 november-

Start

Januari V.3

Period

1

15 januari 15 februari- Mars V.132

15 mars 15 april- Juni V.233

15 maj 15 juni- Augusti V.334

15 augusti 15 september- Oktober V.435

PeriodSkolaSkolform
1 2 3 4 5

Utbildning

Yrkesförarutbildning - Gods* -Yrkesutbildning Yrkesförarutbildning i Värmland

UTBILDNINGSKATALOG - VUXENUTBILDNINGEN

✓ ✓

Vård och omsorg

-Yrkesutbildning Tingvalla vuxenutbildning

✓Yrkesförarutbildning - Buss* -Yrkesutbildning &
 Kombinationsutbildning

Nobina

✓-Kombinationsutbildning Tingvalla vuxenutbildning

Vård och omsorg

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/yrkesforarutbildning---Gods/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/kombinationsutbildningar/vard-och-omsorg-underskoterska/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/yrkesforarutbildning22/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/utbildningar/Yrkesutbildningar/Vard--och-omsorgsutbildning/

