
Senast uppdaterad: 11 januari 2023

UTBILDNINGSKATALOG Ansökningsdatum
15 okt 15 nov-

Period
1I den här katalogen hittar du vilka utbildningar som erbjuds inom Värmland, vilken skolform dom har och 

när du kan ansöka. I tabellen till höger kan du se aktuell period och ansökningsdatum. Om perioden är 
markerad med färg och ✓ (se nedan) är utbildningen öppen för ansökan. Det kan förekomma ändringar.  
(*)-markeringen innebär att utbildningen planeras och mer information kommer när utbildningen blir 
aktuell för ansökan. Läs mer om förkunskapskrav och innehåll för utbildningarna på aktuell kommuns 
hemsida. Vid frågor kring en utbilding kontaktar du ansvarig kommun. 

15 jan 15 feb-2
15 mar 15 apr-3
15 maj 15 jun-4
15 aug 15 sep-5

PeriodKommunSkolform

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

1 2 3 4 5
Utbildning

Bagare och konditor

Barnskötare*

Barnskötare / Elevassistent

Barnskötare / Elevassistent

Bartender och servering*

Betongarbetare*

Elektriker

Elektriker

Elektriker - installation och service

Golvläggare

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Kombinationsutbildning

-Yrkesutbildning

-Lärlingsutbildning

-Yrkesutbildning

-Lärlingsutbildning

-Lärlingsutbildning

Karlstad

Säffle

Karlstad

Karlstad

Säffle

Torsby

Forshaga

Eda

Sunne

Karlstad

Filipstad

Karlstad

Barnskötare / Elevassistent* -Yrkesutbildning

Länkar till kommuner i VUX-Värmland
Arvika
Kil

Eda
Kristinehamn

Filipstad
Munkfors

Grums
Sunne

Forshaga
Storfors

Hagfors
Säffle

Hammarö
Torsby

Karlstad
Årjäng

Sida 1 av 5

V.13
-
-
-

V.5
-
-

V.18
-

V.13
-

V.13

Försäljning och service

Glastekniker* -Lärlingsutbildning Karlstad -

-Årjäng Handelslärling -Kombinations- och 
lärlingsutbildning

Planerad start 
för period 2

https://aanc.se/kommunal-vuxenutbildning/yrkeskurser-och-yrkesutbildningar/
https://www.kil.se/Skola--barnomsorg/Vuxenutbildning/
https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/sfi-svenska-for-invandrare/folkuniversitetets-vuxenutbildning-i-eda/
https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/vuxenutbildning/
https://www.filipstad.se/toppmeny/barnochutbildning/komvux/yrkesutbildning.554.html
https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/skolor-och-utbildning/kommunal-vuxenutbidlning-komvux/
https://www.grums.se/barnutbildning/studerasomvuxen/vuxenutbildningkomvux.5095.html
https://sunne.se/larcenter
https://www.forshaga.se/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning.4.725330be11efa4b0a3f80001921.html
https://www.storfors.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.1a2884bf160e1d5f6c12f65.html
https://www.hagfors.se/undersidor/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning-i-hagfors.html
https://www.saffle.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/yrkesutbildning.html
https://www.hammaro.se/Barn--utbildning/vuxenutbildning/
https://torsby.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning.4.542a66a9156aec9c3f26c1bc.html
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/
https://www.arjang.se/kommunalservice/startsida/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning/yrkesutbildningar.4.76b3d79b17bcd4916ae6cfe3.html


Senast uppdaterad: 11 januari 2023

UTBILDNINGSKATALOG Ansökningsdatum
15 okt 15 nov-

Period
1

15 jan 15 feb-2
15 mar 15 apr-3
15 maj 15 jun-4
15 aug 15 sep-5

PeriodKommunSkolform

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 2 3 4 5
Utbildning

Hotell och tursim - Våningsservice

Håltagare

Husbyggnad*

Industri - Förberedande utbildning

Industri - Påbyggnad: CNC-operatör

Industri - Påbyggnad: Svets

Industri - Svets

-Yrkesutbildning

-Lärlingsutbildning

-Lärlingsutbildning

-Kombinationsutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Kombinationsutbildning

Karlstad

Karlstad

Arvika

Arvika

Säffle

Arvika

Arvika

Karlstad

Karlstad

Industri - Basutbildning -Yrkesutbildning

Länkar till kommuner i VUX-Värmland
Arvika
Kil

Eda
Kristinehamn

Filipstad
Munkfors

Grums
Sunne

Forshaga
Storfors

Hagfors
Säffle

Hammarö
Torsby

Karlstad
Årjäng

Sida 2 av 5

V.13
V.13

-
-
-

V.17
V.17

V.13

V.13
-Industri - Träteknik

✓ ✓ ✓

Industri - Basutbildning
• Inriktning: CNC-operatör
• Inriktning: Underhåll

-Yrkesutbildning Karlstad

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hotell och tursim - Konferensvärd

Hotell och tursim - Receptionist -Yrkesutbildning Karlstad V.13
-Yrkesutbildning Karlstad V.13

Planerad start 
för period 2

-Industri - Basutbildning
• Fördjupning: CNC-operatör
• Fördjupning: Svets

-Yrkesutbildning Hagfors

I den här katalogen hittar du vilka utbildningar som erbjuds inom Värmland, vilken skolform dom har och 
när du kan ansöka. I tabellen till höger kan du se aktuell period och ansökningsdatum. Om perioden är 
markerad med färg och ✓ (se nedan) är utbildningen öppen för ansökan. Det kan förekomma ändringar.  
(*)-markeringen innebär att utbildningen planeras och mer information kommer när utbildningen blir 
aktuell för ansökan. Läs mer om förkunskapskrav och innehåll för utbildningarna på aktuell kommuns 
hemsida. Vid frågor kring en utbilding kontaktar du ansvarig kommun. 

https://aanc.se/kommunal-vuxenutbildning/yrkeskurser-och-yrkesutbildningar/
https://www.kil.se/Skola--barnomsorg/Vuxenutbildning/
https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/sfi-svenska-for-invandrare/folkuniversitetets-vuxenutbildning-i-eda/
https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/vuxenutbildning/
https://www.filipstad.se/toppmeny/barnochutbildning/komvux/yrkesutbildning.554.html
https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/skolor-och-utbildning/kommunal-vuxenutbidlning-komvux/
https://www.grums.se/barnutbildning/studerasomvuxen/vuxenutbildningkomvux.5095.html
https://sunne.se/larcenter
https://www.forshaga.se/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning.4.725330be11efa4b0a3f80001921.html
https://www.storfors.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.1a2884bf160e1d5f6c12f65.html
https://www.hagfors.se/undersidor/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning-i-hagfors.html
https://www.saffle.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/yrkesutbildning.html
https://www.hammaro.se/Barn--utbildning/vuxenutbildning/
https://torsby.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning.4.542a66a9156aec9c3f26c1bc.html
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/
https://www.arjang.se/kommunalservice/startsida/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning/yrkesutbildningar.4.76b3d79b17bcd4916ae6cfe3.html


Senast uppdaterad: 11 januari 2023

UTBILDNINGSKATALOG Ansökningsdatum
15 okt 15 nov-

Period
1

15 jan 15 feb-2
15 mar 15 apr-3
15 maj 15 jun-4
15 aug 15 sep-5

PeriodKommunSkolform
1 2 3 4 5

Utbildning

Länkar till kommuner i VUX-Värmland
Arvika
Kil

Eda
Kristinehamn

Filipstad
Munkfors

Grums
Sunne

Forshaga
Storfors

Hagfors
Säffle

Hammarö
Torsby

Karlstad
Årjäng

Sida 3 av 5

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

Industriteknik - Kombination

Industriteknik - Grund

Kock

-Kombinationsutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Kombinations- och 
lärlingsutbildning

Säffle

Säffle

Sunne

Karlstad

Sunne

Kock -Lärlingsutbildning

-
V.14

V.13
V.10
V.6

✓ ✓ ✓ ✓

✓

Kock

✓

✓ ✓ ✓ ✓

Industrielektriker

Industri - CNC-operatör -Yrkesutbildning Säffle V.14
-Yrkesutbildning Sunne V.10

✓

✓Industri - Grafisk -Yrkesutbildning

Årjäng

Årjäng

-

-

-Kombinations- och 
yrkesutbildning

Industri

Planerad start 
för period 2

✓

✓

Kock

Kock

-Yrkesutbildning

-Lärlingsutbildning

Arvika

Filipstad

-
-

✓ ✓Industri - CNC-operatör -Kombinationsutbildning Kristinehamn -
Industri - CNC-operatör -Yrkesutbildning Kristinehamn ✓ ✓ -

✓ --Kombinations- och 
lärlingsutbildning

ÅrjängKock

I den här katalogen hittar du vilka utbildningar som erbjuds inom Värmland, vilken skolform dom har och 
när du kan ansöka. I tabellen till höger kan du se aktuell period och ansökningsdatum. Om perioden är 
markerad med färg och ✓ (se nedan) är utbildningen öppen för ansökan. Det kan förekomma ändringar.  
(*)-markeringen innebär att utbildningen planeras och mer information kommer när utbildningen blir 
aktuell för ansökan. Läs mer om förkunskapskrav och innehåll för utbildningarna på aktuell kommuns 
hemsida. Vid frågor kring en utbilding kontaktar du ansvarig kommun. 

https://aanc.se/kommunal-vuxenutbildning/yrkeskurser-och-yrkesutbildningar/
https://www.kil.se/Skola--barnomsorg/Vuxenutbildning/
https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/sfi-svenska-for-invandrare/folkuniversitetets-vuxenutbildning-i-eda/
https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/vuxenutbildning/
https://www.filipstad.se/toppmeny/barnochutbildning/komvux/yrkesutbildning.554.html
https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/skolor-och-utbildning/kommunal-vuxenutbidlning-komvux/
https://www.grums.se/barnutbildning/studerasomvuxen/vuxenutbildningkomvux.5095.html
https://sunne.se/larcenter
https://www.forshaga.se/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning.4.725330be11efa4b0a3f80001921.html
https://www.storfors.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.1a2884bf160e1d5f6c12f65.html
https://www.hagfors.se/undersidor/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning-i-hagfors.html
https://www.saffle.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/yrkesutbildning.html
https://www.hammaro.se/Barn--utbildning/vuxenutbildning/
https://torsby.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning.4.542a66a9156aec9c3f26c1bc.html
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/
https://www.arjang.se/kommunalservice/startsida/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning/yrkesutbildningar.4.76b3d79b17bcd4916ae6cfe3.html


Senast uppdaterad: 11 januari 2023

UTBILDNINGSKATALOG Ansökningsdatum
15 okt 15 nov-

Period
1

15 jan 15 feb-2
15 mar 15 apr-3
15 maj 15 jun-4
15 aug 15 sep-5

PeriodKommunSkolform

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

1 2 3 4 5
Utbildning

Plåtsvetsare / Rörsvetsare

Takmontör

Trädgård

Undertaksmontör

Våningsservice

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg - Undersköterska

-Yrkesutbildning

-Lärlingsutbildning

-Yrkesutbildning

-Lärlingsutbildning

-Kombinationsutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

Säffle

Karlstad

Sunne

Arvika

Filipstad

Sunne

Karlstad

Sunne

Forshaga

Trädgård och fastighet -Kombinationsutbildning

Planerad start 
för period 2

Länkar till kommuner i VUX-Värmland
Arvika
Kil

Eda
Kristinehamn

Filipstad
Munkfors

Grums
Sunne

Forshaga
Storfors

Hagfors
Säffle

Hammarö
Torsby

Karlstad
Årjäng

Sida 4 av 5

V.14
V.13
V.10
V.6
V.13
V.6

-
-
-

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

Måltidsbiträde -Lärlingsutbildning

Filipstad

Sunne

-

V.10
V.6

-Kombinations- och 
yrkesutbildning

Måltidsbiträde

-Kombinations- och 
lärlingsutbildning

SunneMåltidsbiträde

Måleri* -Yrkesutbildning Säffle -
✓ ✓Måleri -Lärlingsutbildning Karlstad V.13

I den här katalogen hittar du vilka utbildningar som erbjuds inom Värmland, vilken skolform dom har och 
när du kan ansöka. I tabellen till höger kan du se aktuell period och ansökningsdatum. Om perioden är 
markerad med färg och ✓ (se nedan) är utbildningen öppen för ansökan. Det kan förekomma ändringar.  
(*)-markeringen innebär att utbildningen planeras och mer information kommer när utbildningen blir 
aktuell för ansökan. Läs mer om förkunskapskrav och innehåll för utbildningarna på aktuell kommuns 
hemsida. Vid frågor kring en utbilding kontaktar du ansvarig kommun. 

https://aanc.se/kommunal-vuxenutbildning/yrkeskurser-och-yrkesutbildningar/
https://www.kil.se/Skola--barnomsorg/Vuxenutbildning/
https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/sfi-svenska-for-invandrare/folkuniversitetets-vuxenutbildning-i-eda/
https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/vuxenutbildning/
https://www.filipstad.se/toppmeny/barnochutbildning/komvux/yrkesutbildning.554.html
https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/skolor-och-utbildning/kommunal-vuxenutbidlning-komvux/
https://www.grums.se/barnutbildning/studerasomvuxen/vuxenutbildningkomvux.5095.html
https://sunne.se/larcenter
https://www.forshaga.se/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning.4.725330be11efa4b0a3f80001921.html
https://www.storfors.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.1a2884bf160e1d5f6c12f65.html
https://www.hagfors.se/undersidor/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning-i-hagfors.html
https://www.saffle.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/yrkesutbildning.html
https://www.hammaro.se/Barn--utbildning/vuxenutbildning/
https://torsby.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning.4.542a66a9156aec9c3f26c1bc.html
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/
https://www.arjang.se/kommunalservice/startsida/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning/yrkesutbildningar.4.76b3d79b17bcd4916ae6cfe3.html


Senast uppdaterad: 11 januari 2023

UTBILDNINGSKATALOG Ansökningsdatum
15 okt 15 nov-

Period
1

15 jan 15 feb-2
15 mar 15 apr-3
15 maj 15 jun-4
15 aug 15 sep-5

PeriodKommunSkolform

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

1 2 3 4 5
Utbildning

Vård och omsorg - Vårdbiträde

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård och omsorg - Omsorgsassistent, äldre

Vård och omsorg - Undersköterska

Vård och omsorg - Vårdbiträde

Vård och omsorg

Vård och omsorg*

Vård och omsorg

Yrkesförare - Gods*

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Kombinationsutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

-Kombinationsutbildning

-Yrkesutbildning

-Yrkesutbildning

Forshaga

Karlstad

Sunne

Sunne

Säffle

Säffle

Kristehamn

Sunne

Sunne

Torsby

Årjäng

Vård och omsorg - Omsorgsassistent, yngre -Kombinationsutbildning

Länkar till kommuner i VUX-Värmland
Arvika
Kil

Eda
Kristinehamn

Filipstad
Munkfors

Grums
Sunne

Forshaga
Storfors

Hagfors
Säffle

Hammarö
Torsby

Karlstad
Årjäng

Sida 5 av 5

-

-
-

V.6
V.6
V.6
V.6

-
-

V.3
-Vård och omsorg - Undersköterska

Yrkesförare - Buss*

-Yrkesutbildning

Karlstad

Karlstad

-

-

✓

-Kombinations- och 
yrkesutbildning

Planerad start 
för period 2

Vård och omsorg -Yrkesutbildning Hagfors -

I den här katalogen hittar du vilka utbildningar som erbjuds inom Värmland, vilken skolform dom har och 
när du kan ansöka. I tabellen till höger kan du se aktuell period och ansökningsdatum. Om perioden är 
markerad med färg och ✓ (se nedan) är utbildningen öppen för ansökan. Det kan förekomma ändringar.  
(*)-markeringen innebär att utbildningen planeras och mer information kommer när utbildningen blir 
aktuell för ansökan. Läs mer om förkunskapskrav och innehåll för utbildningarna på aktuell kommuns 
hemsida. Vid frågor kring en utbilding kontaktar du ansvarig kommun. 

https://aanc.se/kommunal-vuxenutbildning/yrkeskurser-och-yrkesutbildningar/
https://www.kil.se/Skola--barnomsorg/Vuxenutbildning/
https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/sfi-svenska-for-invandrare/folkuniversitetets-vuxenutbildning-i-eda/
https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/vuxenutbildning/
https://www.filipstad.se/toppmeny/barnochutbildning/komvux/yrkesutbildning.554.html
https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/skolor-och-utbildning/kommunal-vuxenutbidlning-komvux/
https://www.grums.se/barnutbildning/studerasomvuxen/vuxenutbildningkomvux.5095.html
https://sunne.se/larcenter
https://www.forshaga.se/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning.4.725330be11efa4b0a3f80001921.html
https://www.storfors.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.1a2884bf160e1d5f6c12f65.html
https://www.hagfors.se/undersidor/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning-i-hagfors.html
https://www.saffle.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/yrkesutbildning.html
https://www.hammaro.se/Barn--utbildning/vuxenutbildning/
https://torsby.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning.4.542a66a9156aec9c3f26c1bc.html
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/
https://www.arjang.se/kommunalservice/startsida/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning/yrkesutbildningar.4.76b3d79b17bcd4916ae6cfe3.html

