Kinderen en onderwijs
De scholen in de gemeente Malung-Sälen behoorden, in de afgelopen
jaren, tot de vijftig beste in het land in de Oudervereniging scholengemeenschap index. De peiling is vanuit het oogpunt van de ouders.
Peuteronderwijs
De gemeente heeft 16 peuterspeelzalen. De activiteiten binnen het peuteronderwijs zijn gericht op kinderen in de leeftijdsgroep van 1 - 5 jarigen
met ouders die werken, studeren, met ouderschapsverlof zijn met jongere kinderen of op zoek zijn naar werk. Aanvragen voor een peuterspeelzaalplaats moet uiterlijk vier maanden voor de gewenste datum van
plaatsing worden verzonden en bij voorkeur eerder.
Basisonderwijs
Er zijn acht scholengemeenschappen om uit te kiezen in de gemeente
Malung-Sälen, verspreid over de gemeente. Wij hebben geen vrije scholen. Scholengemeenschappen zijn basisscholen met kleuterklassen voor
6-jarigen tot het negende jaar, het einde van de leerplichtige leeftijd (16).
Twee van de scholen bieden speciaal onderwijs. Bij de Centrale School
in Malung zijn er voorbereidende klassen 6–9 voor leerlingen die onlangs
zijn aangekomen in Zweden.

Volwassenenonderwijs
Gemeentelijk volwassenenonderwijs is vooral gericht op degenen aan wie
het een complete uitgebreide schoolopleiding of hoger secundair onderwijs vaardigheden geheel of gedeeltelijk ontbreekt of die behoefte hebben
aan verdere studie. Het studiecentrum van Malung-Sälen biedt een ruime
keuze aan cursussen, zowel op onderbouw- als op bovenbouwniveau.
De meeste cursussen bieden studies aan via klassikaal onderwijs of afstandsonderwijs, afhankelijk van uw wensen. Het studiecentrum van Malung-Sälen biedt ook beroeps-en leerlingentraining.
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Geïnteresseerd in peuteronderwijs of
basisonderwijs?
Neem contact op met de Children’s and
Training Administration
Adres: Kommunhuset,
Lisagatan 34, Malung
Telefooncentrale: +46 280-181 00
E-mail: barn.utbildning@malung-salen.se
Geïnteresseerd in het voortgezet
onderwijs?
Neem contact op met Malung-Sälen
Upper Secondary School
Adres: Västra Bangatan 20
Telefoon: +46 280-181 89 of 280-181 88
Geïnteresseerd in het
volwassenenonderwijs?
Malung Studiecentrum
Adres: Moravägen 9A, Malung
Telefoon: +46 280-186 37
E-mail: larcentrum@malung-salen.se
Torbjörn Nilsson
Onderwijs- en loopbaanbegeleider
Telefoon: +46 280-186 25
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Voortgezet onderwijs
De Malung-Sälen Upper Secondary School bevindt zich in Malung. De
school kan het nationaal programma aanbieden voor diegenen die een
loopbaan beginnen direct na het verlaten van school, bijvoorbeeld het
bouw- en constructieprogramma, het elektriciteits- en energieprogramma, het hotel- en toerismeprogramma en het reclame- en administratieprogramma.
De school biedt ook het nationale programma ter voorbereiding op de
universiteit in economie, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen,
techniek en esthetiek.
Voor leerlingen die een internationale carrière op topniveau willen wagen in het skiën (alpine) of snowboarden, is er de Staat Sport School.
Elite-onderneming wordt gecombineerd met studeren in een universitair
voorbereidingsprogramma. Een groot aantal namen van wereldklasse in
deze sporten worden geassocieerd met de Staat Sport School in Malung.

