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Supported Education - SP  

Skolformen 

Utbildning inom Supported Education är för dig över 20 år som har psykisk ohälsa, 

är bosatt i Örebro kommun samt har blivit beviljad SOL-beslut för sysselsättning.  

Ansökan görs hos biståndshandläggare. En arbetskonsulent inom socialpsykiatrin 

och speciallärare på Komvux samarbetar med dig och din lärare för att kunna stötta 

dig under studieperioden. Tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare 

upprättas en individuell studieplan.  

Målen 

Att arbeta med metoden Supported Education innebär att du som elev får ett 

individuellt studieupplägg och målet är att stödja dig så att du, i din egen takt, kan 

påbörja eller återuppta avbrutna studier.  

Undervisningen 

I klassforumsstödet kan du läsa kärnämnena svenska, matematik och engelska i en 

liten grupp på Komvux. Du kan även göra en prövning i dessa ämnen.   

Undervisningen inte terminsbunden vilket innebär att du studerar i din egen takt 

och att du kan få extra tid om du behöver det för att slutföra dina studier.  

  

 

 

  



 

Inom det reguljära Komvux kan du också söka och läsa andra ämnen än engelska, 

matematik och svenska. Du kan fortfarande få stöd i dina studier men då 

undervisningen sker i större grupp kommer den inte alltid kunna anpassas lika 

individuellt. Specialläraren har kontakt med dina lärare och arbetskonsulenten med 

ditt övriga nätverk, till exempel Försäkringskassan, psykiatrin och boendestöd, för 

att vi tillsammans ska kunna ge dig ett gott stöd så att du kan slutföra dina 

gymnasiestudier. 

  

Dessa kurser finns att söka 

Kurserna ges på grundläggande delkurs 3 och 4 samt gymnasial nivå. 

• Svenska 

• Matematik 

• Engelska 

  

 

  



 

Information lämnas av 

Arbetskonsulent    

Malin Odell 

malin.odell@orebro.se 

Telefon:     019 - 21 44 89 

Samordnare  

Terese Hammer 

larvux@orebro.se 

Telefon:     019 -21 67 99 

Studie– och yrkesvägledare 

Martin Bolinder 

martin.bolinder@orebro.se 

Telefon:  019 - 21 39 79 

Rektor       

Svanfríður Birgisdóttir 

svanfridur.birgisdottir@orebro.se 

Telefon: 019 - 21 68 77 

  

www.orebro.se/lärvux 

Här finns kursinnehåll och blanketter för ansökan. 

  

Ansökan skickas till;  Besöksadress 

Komvux/Lärvux     Hagagatan 53 

Box  311 63   703 46 Örebro 

701 35 Örebro 

  

mailto:malin.odell@orebro.se
mailto:larvux@orebro.se
mailto:martin.bolinder@orebro.se
mailto:svanfridur.birgisdottir@orebro.se

