KURSPLAN ALLMÄN KURS, GYMNASIENIVÅ
Målet med denna kurs är att ge dig möjlighet att inhämta kunskaper motsvarande gymnasiets
grundläggande behörigheter och ett antal särskilda behörigheter.
Du får utveckla din studieförmåga och skaffa dig de verktyg du behöver för att klara högskolestudier och
arbetsliv. Dessutom får du tillägna dig förståelse för hur demokratin fungerar och hur du som demokratisk
medborgare kan delta i demokratin och påverka samhällsutvecklingen. Du får också en möjlighet att
tillsammans med andra utveckla förmågor som samarbete, allmänbildning, kreativitet och självförtroende.
Kursinnehåll
Tematiskt arbete inom ämnena samhällskunskap, historia och religion där ämnena kopplas ihop i ett
gemensamt arbete som sträcker sig över en halv termin. Vi arbetar språkstödjande och -utvecklande i
svenska. Under kursen läses även matematik, naturkunskap, engelska och svenska på den nivå deltagaren
behöver. På motionslektionerna får du välja friskvårdsaktivitet utifrån intresse och förmåga.
En dag i veckan läser du en av våra fyra profiler som alla har en praktisk och/eller estetisk inriktning. Här
får du utveckla dig själv, din kreativitet och din reflektionsförmåga. Profilgruppen består av deltagare från
olika klasser på allmän kurs grundskole- och gymnasienivå.
I kursen ingår också ett antal skolgemensamma temadagar, föreläsningar och kulturevenemang. Vi jobbar
också särskilt med deltagarnas inflytande och demokrati på olika sätt, exempelvis genom klassmöten och
skolans kursråd.
Arbetssätt
På vår allmänna kurs arbetar vi mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra
prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna
dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra
deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er
nyfikenhet. Du har också tillgång till specialpedagogiskt stöd och kompensatoriska hjälpmedel.
Förutom ämneskunskaper arbetar vi mycket med grupprocesser och teambuilding. Deltagare får både lära
sig att delta i större och mindre grupper, försöka leda arbetet, analysera sin egen roll i gruppen samt ge och
ta konstruktiv feedback. Vi riktar in oss på att lösa de naturliga konflikter som alltid uppstår i en grupp,
och att alla får redskap för att kunna arbeta i grupp.
Vi riktar in oss på ett kreativt och dynamiskt arbetssätt där uppgifter ofta löses tillsammans i grupp och
redovisas genom många olika uttryckssätt: allt från film, teater, måleri och musik till skriven text och
muntliga anföranden.
I matematik och naturkunskap har du möjlighet att arbeta med digitala läromedel. I gruppdiskussioner får
du utveckla ditt matematiska och naturvetenskapliga tänkande.
Kurstider
Veckorna 34 - 22.
Efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs har du, beroende på om du uppfyller folkhögskolans tidskrav, grundläggande
högskolebehörighet. Du kan då söka till yrkeshögskola eller högskola.
Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

Deltagare på allmän kurs, gymnasienivå, kan erhålla studieintyg, ämnesbehörigheter,
studieomdöme, grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola och SeQF-intyg om de
uppfyller villkoren och om de begär att få dessa dokument utfärdade.
Du som deltagare ska efter avslutad kurs ha kunskaper som motsvarar gymnasiets. Det innebär
att vi delvis kan frångå gymnasiets kunskapskrav och centrala innehåll.
Studieomdömet är resultatet av en samlad bedömning av deltagarens studieförmåga. Det är en
sammanvägning som genomförs av hela den pedagogiska personalen. Det som bedöms är:
• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
• Social förmåga
Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behöver deltagaren ha minst godkänt i svenska eller svenska
som andraspråk och samhällskunskap på grundskolenivå. Dessutom behöver deltagaren ha minst godkänt
i matematik motsvarande grundskolenivå eller engelska motsvarande grundskolenivå.
Ansökan & antagning
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska betyg från tidigare
studier samt ett personligt brev laddas upp. Du kommer att bli kallad till en intervju innan antagning görs.
Efter intervjun görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.
Om du av någon anledning (t ex ej avslutade studier) inte kan bifoga betyg i din ansökan kan skolan
besluta att du kan komplettera senare, dock senast två veckor efter skolstart. Ange då detta i din
ansökan.
För att kunna tillgodoräkna dig arbetslivserfarenhet till omfattningskravet, måste du lämna in
arbetsgivarintyg.
Kostnader
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man
dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. Folkhögskolan tar ut en serviceavgift
som för heltidsstudier innebär 1700 kr per termin.
Serviceavgiften ger dig:
•
•
•
•
•
•
•

tillgång till Office 365
wifi
visst studiematerial och kopior samt tillgång till bibliotek
tillgång till gym, bastu och idrottshall
förmiddagsfika varje skoldag
några festliga måltider under kurstiden
olycksfallsförsäkring

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för
studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

