KURSPLAN
Allmän kurs, gymnasienivå, NPF
På allmän kurs - NPF kan du slutföra dina gymnasiestudier utifrån dina egna förutsättningar.
Kursen är särskilt anpassad för deltagare med behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur,
t ex för att man har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Du får
möjlighet att förbereda dig både kunskapsmässigt och socialt för nästa steg i ditt liv – att få ett
jobb eller att studera vidare. Målet med denna kurs är att du ska uppnå behörighet till
yrkeshögskolan och öka dina möjligheter att få jobb genom en slutförd utbildning på
gymnasienivå.

Kursinnehåll
Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika
viktiga.
I kursen ingår de sju ämnena som ger dig behörighet till yrkeshögskolan: Svenska 1, Engelska 5,
Matematik 1b, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1. Du läser
fyra av dessa ämnen i taget.
Två viktiga delar i kursen är personlig utveckling och utveckling av din sociala förmåga. Vi
fokuserar särskilt på dessa i ämnet Livskunskap, men de finns även med i övriga ämnen. Du ges
möjlighet att öka din självkännedom samt att utveckla din självbild, självkänsla och ditt
självförtroende. Vi jobbar också med diagnosmedvetande – att du lär dig mer om din diagnos,
förstår vad den innebär för dig och kan se dina styrkor och svagheter. Du får möjlighet att skaffa
dig kompensatoriska strategier så att du kan få din vardag, dina studier och ditt framtida arbetsliv
att fungera.
Du får välja en av våra två profiler: Skapandeprofilen eller Djurprofilen.
I Skapandeprofilen ges du möjlighet att utveckla din kreativitet. Vi arbetar med flera olika
material och du får chans att prova många olika tekniker. Stor vikt läggs vid vad du själv vill
utvecklas inom. Några områden är keramik, ull, textil och foto samt olika bildtekniker som akryl,
akvarell, pastell m.m. Vid terminsstart gör du och läraren en individuell planering tillsammans där
du kan styra vad du vill arbeta med så långt det är möjligt. Det finns en tydlig struktur som du
själv är med och påverkar. Att arbeta kreativt med färg och form ger energi, samtidigt som du får
öva din koncentration på ett lustfyllt sätt.
I Djurprofilen kommer vi att studera både lantbrukets djur, sällskapsdjur och exotiska djur och
lära oss mera om deras beteende, skötsel, foder och djurskyddslagen. Vissa lektionspass arbetar vi
praktiskt med djuren; andra gånger fördjupar vi oss i teorin. Ett brett djurintresse kan vara en
början på ditt framtida yrkesval, och därför gör vi också studiebesök på flera olika arbetsplatser
där man arbetar med djur. Genom att umgås med djur och studera deras beteende, tränar du upp
din egen empatiska förmåga och kan lättare förstå och umgås med andra människor. Djuren kan
också lära oss mycket om konflikter och konfliktlösning. Att jobba praktiskt med djuren ger dig

möjlighet jobba med kroppen och att vara utomhus, vilket är bra för din hälsa, ditt mående och
dina studier.

Arbetssätt
Stor vikt läggs vid en tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Du får lov att jobba i din
egen takt i nära samarbete med dina lärare. Lärplattformen Teams och digitala läromedel stödjer
dig i dina studier. Vi hjälper dig att stärka ditt självförtroende och att hitta framgångsstrategier i
studierna.
Skoldagen börjar kl. 9.30 med en gemensam morgonsamling där vi erbjuder fika och startar
dagen tillsammans i lugn och ro. Därefter börjar lektionerna. Kombinationen av teoretiska och
praktiska ämnen gör skoldagen omväxlande, och gynnar både din inlärning och din personliga
utveckling.
Våra assistenter finns där för deltagarna under hela skoldagen. Vår specialpedagog stödjer dig i
dina studier och du kan träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor.
Kurstider
v. 35-22
Efter avslutad kurs
Om du önskar få högskolebehörighet, går du över till skolans ordinarie allmänna kurs för att läsa
till behörighet i Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Där kan du även ta ytterligare behörigheter i
matematik, historia, natur- och samhällskunskap.
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 i 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 laddas
upp. Du ska också skriva ett kort personligt brev där du beskriver dina mål med att gå på
folkhögskolan.
De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till personliga
samtal med specialpedagog och lärare samt kurator. Efter samtalet görs en samlad bedömning
som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.
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.

