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Det livslånga lärandet är mo-
torn i ett samhälles tillväxt. Det 
ger även den enskilde individen 
möjlighet till utveckling och 
karriär. Därför spelar Lerums 
Vuxenutbildning en viktig roll 
som utbildningsarena i kun-
skapssamhället.   
Varje år studerar över 900 personer i 

Lerums vuxenutbildning. Vuxenstu-
dier som ger möjligheter till nya jobb, 
nya karriärer och ett rikare liv.

- Vi är en viktig kugge i lärandets 
infrastruktur. Vi kan inom ramen för 
vuxenutbildningen ge individanpas-
sade flexibla utbildningar som inte 
behöver styras av terminsstarter, tid 
eller rum. I samverkan med vuxen-
utbildningen i Partille kan vi erbjuda 
en fantastisk bredd, säger rektor Rolf 
Ehrenberg. 

Vuxenutbildning ger ett rikare liv
Design som varumärke
Lerums Vuxenutbildning är även 
ett skyltfönster för Lerums kom-
mun. Den framgångsrika utbild-
ningen Hantverk & Design på Nääs 
fabriker får många blickar på sig.

- För femte sommaren i rad stäl-
ler eleverna ut i Göteborgs Stads-
museum på Norra Hamngatan. Det 
är ett uppskattat skyltfönster för att 

påvisa Lerums attraktivitet, 
där just design är ett kärnvär-
de i den kommunikationen.

Utbildning ger jobb
Den eftergymnasiala på-
byggnadsutbildningen till 
trafiklärare är en annan unik 

utbildning med riksintag. Utbild-
ningen prioriteras, likt få i landet, 
med statliga medel för dess särskil-
da betydelse.

Håkan Ungberg är lärare:
- Utbildningen är på tre terminer. 

I våras gick de första eleverna ut – 
alla erbjöds anställning. De som går 
sista terminen nu är samtliga tinga-
de av körskolor, så även 80 procent 
av de som går andra terminen. 

Leraning by doing och learning by teaching gäller för Lerums unika trafik-
lärarutbildning. Det pedagogiska innehållet i utbildningen är kvalificerat. 
På bilden fr. v.: Peter Larsen (termin 3), Maria Orbilt (termin 1), Anette 
Stenhede (termin 2) och Monica Axelsson (lärare).

Tel: 0302-52 13 61
vuxenutbildningen@lerum.se

www.lerum.se/vuxenutbildningen
www.lerum.se/hantverk-design

            Vi är en viktig kugge 
i lärandets infrastruktur”

Lära genom att lära ut
I utbildningen varvas körlektioner 
med teori och totalt tio veckor arbets-
förlagd utbildning. Utbildniungen 
bygger på kombiation av praktik och 
lärande genom undervisning. Andra 
terminens studenter agerar lärare för 
nykomlingarna och tredjeterminar-
nas studenter analyserar ”lärarnas” 
pedagogiska tillvägagångssätt från 
baksätet.   

Antagningen sker på gymnasiebe-
tyg, med krav på allsidig körvana och 
minimiålder 21 år. Trafiklärarutbild-
ningen är studiemedelsberättigande.

Nytt Lärcentrum
Nytt för i höst är ett Lärcentrum på 
vuxenutbildningen. 

Rolf Ehrenberg förklarar:
- Studerandeenkäter vi gjort visar 

på behovet av att erbjuda en studie-
miljö med handledning i studierna 
och datorstöd på skolan - många har 
helt enkelt svårt att få lugn och kon-
centration när de pluggar hemma, Då 
kan vårt Lärcentrum vara platsen att 
kunna läsa utöver lektionstiderna. 
Därför skapar vi från höstterminen 
10-12 studieplatser med hög tillgäng-
lighet.Fakta: 

Lerums vuxenutbildning erbjuder:
• Sfi – svenska för invandrare
• Grundläggande vuxenutbildning
• Gymnasial vuxenutbildning
• Särvux
• Hantverk & Design på Nääs fabriker
• Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY)
• Regionala utbildningar i samverkan med kommunerna i göteborgs-
regionen (GR)
• Eftergymnasiala påbyggnadsutbildningar
• Uppdragsutbildningar

Lerumsföretaget Fasadsystem 
har i snart 30 år levererat en-
trédörrar och glasade partier 
till offentlig miljö. Numera 
skräddarsyr Fasadsystem 
även exklusiva uterum, inglas-
ningar, räcken och skärmtak 
för privat bruk.

Fasadsystem anlitas av många 
byggföretag i branschen, stora som 
små. Fasadsystem har varit speciellt 
framgångsrika att leverera till sko-
lor, affärscentrum, bad- och idrotts-
anläggningar samt industri.

Fasadsystem verkar rikstäckande. 
På hemmaplan, i Storgöteborg, har 
företaget medverkat vid ett flertal 
uppmärksammade nybyggnadspro-

Ett trivsamt hem – på kundens villkor

Tel: 0302-230 10  
Fax: 0302-227 92

info@fasadsystem.se
www.fasadsystem.se

jekt som Lilla Bommen, Swedish 
Match i Kungälv, Knutpunkten 
Mölndal samt Aranäs gymnasium i 
Kungsbacka.

Genom kontinuerlig utveckling av 
produkter, personal och teknisk ut-
rustning är Fasadsystem en mark-
nadsanpassad leverantör och sam-
arbetspartner som satsar på ansvar, 
pålitlighet, gott resultat och hög 
kvalitet.

Inom koncernen ingår även Fasad-
system Stål AB, etablerat i Dalsjö-
fors. Företaget tillverkar samma 
typ av produkter fast i stål, något 
som är nödvändigt vid till exempel 
tillverkning av branddörrar i höga 
brandklasser.


