
Har ditt företag  
rätt kompetens? 



I Tanum erbjuds många olika utbildningsmöjligheter. Grebbestads folkhögskola 
och Campus Futura har både reguljära utbildningar som är kostnadsfria och 
kan även skräddarsy uppdragsutbildningar. Dessutom finns lärlingsutbildning.  
I denna folder får du mer information och kontaktuppgifter!

Campus Futura
På Campus Futura finns vuxenutbildning, gymnasieutbildning samt teater 
och bibliotek. Inom vuxenutbildningen kan du välja mellan avgiftsfria kurser 
i allmänna ämnen såsom svenska, engelska och matematik på olika nivåer. 
Det finns även yrkesutbildningar inom till exempel bygg, fordon, restaurang och 
vård. Yrkesutbildningarna är ofta förlagda till arbetsplatser och innehåller  
mycket praktik. Vuxenutbildningen anordnar dessutom SFI (Svenska för invandrare). 

Campus Futura skräddarsyr gärna utbildningar i exempelvis språk eller ekonomi 
för ditt företag. Där finns även kurser inom olika yrken. Om vi inte har just den 
kurs som du önskar erbjuder vi den i form av distansutbildning.
Den gymnasiala lärlingsutbildningen är viktig för att trygga företagens kompetens. 
Campus Futura har lärlingsprogram inom en rad olika yrken. Du som tar emot en 
lärling på ditt företag ger honom eller henne de kunskaper som krävs och får 
kanske en ny, framtida medarbetare. Under utbildningstiden kan du få upp till 
40 000 kronor i ersättning per lärling och år.

Gymnasieutbildningen anordnar även introduktionsprogram för nyanlända.



Kontakt Campus Futura
Rektor   
Leif Buller                                     0525-181 99, leif.buller@tanum.se

Studie- och yrkesvägledare          
Sofia Hansson          0525-182 30, sofia.hansson@tanum.se 

Administration                                   
Maria Helgen            0525-182 20, maria.helgen@tanum.se 

Grebbestads folkhögskola
Vi har möjlighet att erbjuda platser på hel- eller halvfart i vårt ordinarie kurs- 
utbud. Våra allmänna kurser erbjuder möjlighet till grundläggande behörighet 
för högskolestudier. Vi har särskilda kurser inom hantverk och marin. Dessa 
kurser är kostnadsfria. Vi kan även skräddarsy uppdragsutbildningar efter  
överenskommelse. Dessa kan vara från en dag och uppåt.

Kontakt Grebbestads folkhögskola
Rektor         
Hans-Erik Petersson      073-047 34 72, hans-erik.petersson@vgregion.se 

Biträdande rektor        
Lars Wijk                    070-082 39 67, lars.wijk@vgregion.se 

Studie- och yrkesvägledare             
Monica Ögren           0525-199 29, monica.ogren@vgregion.se
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Denna folder är framtagen av Kompetensplattform Tanum, en samverkan 
mellan näringslivet, Arbetsförmedlingen, Campus Futura, Grebbestads  
folkhögskola och Tanums kommun.  
Mer information om Kompetensplattformen finns på www.tanum.se/naringsliv


