Barn & utbildning
Malung-Sälens kommuns skolor har de senaste åren hamnat
bland de femton bästa i landet i Föräldraalliansens grundskole
index. Undersökningen utgår från ett föräldraperspektiv.
Förskola
Kommun har 16 förskolor. Förskoleverksamheten riktar sig till barn
i åldrarna 1–5 år med föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller är arbetssökande. Ansökan om en
förskoleplats bör lämnas senast fyra månader före önskat placeringsdatum, gärna tidigare.
Grundskola
I Malung-Sälens kommun finns åtta grundskolor att välja på, fördelade över kommunen. Vi har inga friskolor. Grundskolan sträcker sig
från förskoleklass för 6-åringar upp till årskurs 9 på högstadiet. Två
av skolorna erbjuder särskola. På Centralskolan i Malung finns förberedelseklass 6–9 för de elever som nyss kommit till Sverige.
Gymnasieskola
I Malung ligger Malung-Sälens gymnasieskola. Skolan kan erbjuda
nationella program för den som vill påbörja en yrkesbana direkt efter
skolan, exempelvis bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt handels- och
administrationsprogrammet.
Skolan erbjuder även nationella högskoleförberedande program
i ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och estetik.
För elever som vill satsa på en internationell karriär på elitnivå
inom skidor (alpint) eller snowboard finns riksidrottsgymnasiet. Elitsatsningen kombineras med studier på ett högskoleförberedande
program. Åtskilliga världsprofiler inom dessa sporter har anknytning
till riksidrottsgymnasiet i Malung.
Skolorna i Malung-Sälens kommun får genomgående lysande
resultat i olika mätningar. En undersökning av exempelvis Sveriges
kommuner och landsting (SKL) visar att närmare nio av tio elever i
Malung fullföljer utbildningen inom fyra år. Det placerar kommunen
bland de fem främsta av landets alla gymnasieskolor.
Vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig främst till dem som
helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier. Lärcentrum Malung-Sälen erbjuder ett brett kursutbud både på grundläggande
och på gymnasial nivå. De flesta kurser går att läsa som klassrumsundervisning eller på distans beroende på önskemål. Lärcentrum
Malung-Sälen erbjuder också yrkes-och lärlingsutbildningar.
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Intresserad av förskoleplats eller
grundskola?
Kontakta Barn- och utbildnings
förvaltningen
Besöksadress: Kommunhuset på
Lisagatan 34, Malung
Telefon, växel: 0280-181 00
E-post: barn.utbildning@malung-salen.se
Intresserad av gymnasieskolan?
Kontakta Malung-Sälens gymnasieskola
Besöksadress: Västra Bangatan 20
Telefon: 0280-181 89 eller 0280-181 88
Intresserad av vuxenutbildning?
Lärcentrum Malung
Besöksadress: Moravägen 9A, Malung
Telefon: 0280-186 37
E-post: larcentrum@malung-salen.se
Torbjörn Nilsson
Studie- och Yrkesvägledare
Telefon: 0280-186 25

