
Språngbrädans Orienteringskurs 
 
Följande ämnen  kan man studera på 
Språngbrädan , - Varje elev har en 
individuellt utformad studieplan. 
 
Datorkunskap DAA 1201   
Matematik Grund (X) + A + B 
Engelska Grund (X) + A + B  
Svenska Grund (X) / A + B  
Näringslära    
Varmkök     
Livsmedel A     
Natur och Fritid 
Livskunskap 
 
Utöver ovanstående ämnen kan  
man vara inskriven på Språngbrädan 
och samtidigt deltaga i ordinarie kurser 
på Centrum för  Vuxnas Lärande 
(f.d.Komvux) 
 

Varför Språngbrädan? 
Så här säger några tidigare elever: 
 
— viljan att få ordning på mitt liv fanns - 
 med stödet från Språngbrädan är jag 
 på god väg nu. 
 
— det finns alltid någon som lyssnar på 
 mina problem. 
 
—  samtidigt som man vill jobba lite 
 självständigt så kan man få den 
 hjälpen man behöver. 
 
— man får påpushning med att söka 
 jobb och sånt. 
 
—  man får verkligen någonting gjort 
 
—  jag får plugga i min egen takt 
 
—  det går att sitta här och studera om 
 man läser flexibelt på Komvux.  
 
— man får ledigt  när man  har  
 extrajobb 
 
—  det känns verkligen som om 
 handledarna bryr sig om hur det går 
 för mig. 
 
—  möjlighet att lära sig laga både billig & 
 god mat. 
 
—  har fått nya vänner 
 
—  bra handledare och kamratskap 
 
—  har fått mycket hjälp 
 
—  studiero 
 
—  fått uppleva en utlandsresa. 
 
—  har klarat kurser som jag inte orkat 
 med  tidigare 
 

Vem kan studera på Språngbrädan? 
 
Alla över tjugo år, tjejer, killar, svenskar, 
invandrare, föräldrar eller ensamstående 
- alla med behov av  stöd och omsorg 
för att lyckas med sina studier platsar på 
Språngbrädan. Studierna bedrivs under 
en samlad studiedag i en varma atmo-
sfär och i vänliga lokaler. 
Du kan studera hos oss med hjälp av 
olika försörjnings stöd t.ex ekonomiskt 
bistånd från Socialtjänsten, aktivitetstöd, 
sjukbidrag eller CSN. 
 
 
 
Hur är det att plugga på 
Språngbrädan? 
 
Språngbrädan erbjuder en trygg, 
ombonad och strukturerad studiemiljö 
med unika möjligheter till handledning 
och studiero.  
 
Språngbrädan ger dig också de dagliga 
rutinerna som krävs för att klara av att 
studera som vuxen, något som kan vara 
speciellt värdefullt för dig som tidigare 
haft svårt att fullfölja uppgjorda 
studieplaner. 
 
 
 
Vill du veta mer? 
Ta kontakt med någon av oss 
handledare: 

 
Aja, Susanne eller 
Pelle 
 
 

 
Språngbrädan - ABF 
Sätragatan 57 
811 60 Sandviken 
 
026 25 53 15        0703 25 53 15 

Får du inget jobb?  

Behöver du studera?  

Språngbrädans verksamhet 
möjliggörs tack vare stöd från  

Göranssonska stiftelserna, Individ 
och Familjeomsorgen, samt   

Centrum för Vuxnas lärande i 
Sandvikens kommun 


