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KunskapsCenter erbjuder flera nya 
utbildningar i höst. Det går fortfaran-
de bra att söka samtliga utbildningar 
utom högskoleutbildningarna.

– Sugen på att utvecklas? Vi är till 
för alla, det är bara att kontakta oss så 
kan vi se vilka möjligheter som finns, 
säger Eva Ekstedt, projektledare

Sedan snart tre år tillbaka pågår ett EU Mål 
2 projekt för att iordningställa lokaler och ut-
veckla vuxenutbildningen i Hallstahammar/
Surahammar.
Eva Ekstedt är projektledare:

– Vi har under snart tre års tid byggt upp ett 
lärcentrum, som vi idag kallar KunskapsCen-
ter, där vi mycket målmedvetet satsat på dis-
tansstudier, i nära samarbete med utbildnings-
företagen Liber Hermods och Theducation. 
Vi arbetar också med ökad flexibilitet i våra 
traditionella utbildningar.

Mångfald distansutbildningar
Idag studerar ca 300 personer distanskurser, 
såväl på gymnasial nivå som på högskolenivå. 
KunskapsCenter är en samlingsplats för vux-
nas lärande, beläget i Eldsbodahuset i Hallsta-
hammar och på KunskapsCenter i Suraham-
mar.

– Vi försöker erbjuda en så bekväm, funk-
tionell som modern studiemiljö som möjligt 
där de studerande kan känna samhörighet 
och att de har möjlighet att koncentrera sig. 
För mindre kommuner som Hallstahammar 
och Surahammar medger den förbättrade IT-
tekniken stora möjligheter för invånarna att 
fortbilda sig utan att därför bryta upp från sin 
hemmiljö - en förutsättning för det livslånga 
lärandet.

Inspirerande studiemiljö
KunskapsCenter håller alltid en dörr öppen 
för alla som är intresserade av att skaffa sig 
nya utbildningar eller lära sig något nytt. Kun-
skapsCenter ska vara lättillgängligt och en 
lots vidare i livet.

– Vi drar nytta av den lilla kommunens stor-
lek. Genom vårt stora kontaktnät kan vi göra 
allt vad vi kan för att hjälpa dem som kontak-
tar ossVi ser enbart möjligheter i livet.

Strategiskt placerat i Eldsboda i centrala 
Hallstahammar delar vuxenutbildningen lo-
kaler med ungdomar, föreningar och annan 
verksamhet.

– KunskapsCenter, med datasalar, grupp-
rum, konferensrum och studierum utrustat 
med telebildteknik och bredband, är öppet 
dygnet runt, sju dagar i veckan. Det är en dy-
namisk och modernt utrustad mötesplats som 
sjuder av liv och kreativitet.

Individuell anpassning
KunskapsCenter erbjuder kurser och utbild-
ningar inom ramen för dels individens behov, 
önskemål och förutsättningar dels efter ar-
betsmarknadens behov. KunskapsCenter har 
ett bra samarbete med kommunen, Arbetsför-
medlingen och Näringslivsenheten.
 Vi utbildar för framtiden och måste se vilka 
behov och möjligheter som finns på den fram-
tida arbetsmarknaden, förklarar Eva.
För att underlätta för exempelvis långtidsar-
betslösa arbetar KunskapsCenter med att ta 
fram en modell för individuell validering av 
grundskoleämnena matematik, svenska och 
samhällskunskap.

– Det finns alltid en möjlighet att fortsätta 
att studera i livet. 

Nya kurser i höst
Till höstterminen 2006 erbjuder KunskapsCen-
ter följande nya utbildningar:
• Socialt behandlingsarbete 
• Personlig assistent
• Butik och handel
• Mäklarassistent, distans

KunskapsCenter i Eldsboda - 
Öppna dörrar in i det livslånga lärandet

Eldsbodahuset, Skolgatan 15 
Box 506, 734 27 Hallstahammar 

0220-247 80
info@kunskapscenter.se
www.kunskapscenter.se

KunskapsCenter i Eldsbodahuset i centrala Hallstahammar är en mötesplats som alltid håller öppna dörrar för alla att söka nya vägar i livet. 
På bilden t.v: studie- och yrkesvägledare Lilly Mesganaw som kan nås på telefonnummer 0220-247 82.

• Sjuksköterskeutbildning, distans i samarbete 
med Fagersta
•Högskolekurser 5-10 poäng, distans/kvarts-
fart som kompetensutveckling inom olika 
yrken
• Svenska, engelska, matematik och samhälls-
kunskap

Fakta:

KunskapsCenter har i tre år drivits som ett utvecklingsprojekt för vuxnas lärande med 
stöd från Europeiska Unionen Mål 2 Norra. Från och med juli permanentas verksamheten i 
gymnasieförbundets regi som ägs gemensamt av Hallstahammars och Surahammars kom-
muner.
KunskapsCenter erbjuder: 
 • Särvux
 • SFI (Svenska för invandrare)
 • Yrkesutbildningar (inom omvårdnad, barn- och fritid och friskvård)
 • Teoretiska gymnasiekurser
 • Gymnasiekurser på distans, totalt cirka 150 olika kurser
 • SAS (Svenska som andra språk)
 • Högskolestudier på distans
 • Uppdragsutbildning – mäkleri
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lilla kommunens storlek. 
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kan för att hjälpa dem som 
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