
Högskola
På högskolor och universitet har du möjlighet att studera hela program eller 
 fristående kurser. Du kan studera på heltid, halvfart eller kvartsfart. Det finns 
även möjligheter att välja studier på distans eller i klassrum. Att studera på hög-
skola eller universitet ger många karriärmöjligheter. 
Läs mer på: campusbotkyrka.se/hogskola

Yrkeshögskola
Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasial utbildningsform där du utbildas i nära 
samarbete med arbetslivet och en stor del av utbildningen utgörs av praktik ute 
på företag (LIA, lärande i arbete). Du blir utbildad till ett visst yrke och målet är 
att du ska få arbete inom din bransch direkt efter examen. I Botkyrka kommun 
är det Xenter Yrkeshögskola som håller i yrkeshögskoleutbildningarna. 
Läs mer på: campusbotkyrka.se/yrkeshogskola

Vuxenutbildning
Botkyrkas vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller 
gymnasiet, och för dig som behöver komplettera dina betyg för att komma in på 
universitet eller högskola. 
För mer information gå in på: campusbotkyrka.se/vuxenutbildning

VÄLKOMMEN TILL

Campus Botkyrka erbjuder utbildningar för vuxna på olika nivåer utifrån 
dina  behov och förutsättningar. Inom Campus Botkyrka kan du stude-
ra gymnasial vuxenutbildning, SFI, särskild utbildning för vuxna och 
 yrkeshögskola. Vi kan även erbjuda dig som studerar på högskola eller 
universitet möjlighet att skriva  tentamen hos oss i Tumba. Du har även 
möjlighet att få studie- och yrkesvägledning för att hitta rätt utbildning 
för dig.

http://campusbotkyrka.se/hogskola
http://campusbotkyrka.se/yrkeshogskola
http://campusbotkyrka.se/vuxenutbildning


Studie- och yrkesvägledning
Hos våra studie- och yrkesvägledare på vägledningsenheten kan du 
få hjälp med bland annat:

• Upprättande av en individuell studieplan

• Planera ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen

• Kartläggning av din utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet

• Hitta rätt utbildning som passar dig

För mer information besök oss på:  
campusbotkyrka.se/studie-och-yrkesvagledning

SFI
Svenska för invandrare (SFI) Du kan välja att läsa SFI på flera olika 
sätt i olika tempo och inom olika yrkesinriktningar. 
Här hittar du våra SFI utbildningar: campusbotkyrka.se/sfi

Kontakta oss: 
Botkyrka vuxenutbildning (SFI)
Gröndalsvägen 20
147 30 Tumba
vuxenutbildning@botkyrka.se
08-530 620 35

Komvux som särskild utbildning 
(Lärvuxcenter)
larvuxcenter@botkyrka.se

Studie- och yrkesvägledning
vagledare@botkyrka.se
08-530 617 90

Xenter yrkeshögskola
Utbildningsvägen 3
147 85 Tumba
info@xenter.se
08-530 623 70
Fler kontaktuppgifter hittar du på: 
 campusbotkyrka.se/kontakt

http://campusbotkyrka.se/studie-och-yrkesvagledning
http://campusbotkyrka.se/sfi
http://larvuxcenter@botkyrka.se
http://campusbotkyrka.se/kontakt

