KURSPLAN ALLMÄN KURS, GRUNDSKOLENIVÅ
Målet med denna kurs är att uppnå grundskolebehörighet och förbereda för studier på
gymnasienivå.
Kursinnehåll
På schemat står ämnena samhällskunskap, matematik, svenska, engelska, naturkunskap, motion
och profil.
Under läsåret kommer vi att läsa om olika teman. Dessa teman kommer vi att använda i de olika
ämnena. Temat blir en röd tråd genom alla ämnen för dig som deltagare.
Din utveckling av din kommunikativa förmåga är viktig i kursen. Vi jobbar språkutvecklande där
svenskan lyfts in i samhällskunskap och naturkunskap. Genom extra fokus på det svenska språket
får du bättre förutsättningar att förstå ämnena. Det här arbetssättet hjälper dig oavsett om du har
svenska som modersmål eller ej.
Vi tränar på ett kritiskt förhållningssätt. Du får lära dig att söka information och väga källor mot
varandra. Du tränas även i olika lässtrategier för att kunna såväl överblicka en text som förstå den
på djupet samt förstå det underförstådda.
Ett mål för kursen är att du ska få utveckla din självkänsla och därmed kunna känna en trygghet i
din egen identitet. Du får lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har i det svenska samhället
samt utveckla en förståelse för hur olika samhällsfunktioner arbetar. Du ges därmed verktygen
för att kunna bli en självständig samhällsmedborgare som kan inta ett demokratiskt
förhållningssätt.
Du lär dig under kursen hur du studerar på ett för dig effektivt sätt. Du lär dig även ge såväl som
ta emot respons och utvecklar därmed en förmåga att kunna se kvalitéerna i ditt eget och andras
arbete. Du får även lära dig att utnyttja digitala verktyg i ditt lärande.
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
Att studera på folkhögskola innebär att lära av varandra, av såväl lärare som andra deltagare. Vi
lägger därför stor vikt vid din närvaro. Vi arbetar mycket tillsammans och diskuterar oss ofta
fram till svar på frågor. Du får här prova på vad det innebär att arbeta i grupp och att inta olika
roller som är nödvändiga för att ett grupparbete ska fungera bra. Grupparbete varvas
med individuellt arbete.

Du får som deltagare återkommande individuell respons kopplad till vad du behöver arbeta med
för att uppnå behörighet i respektive ämne.
Efter avslutad kurs
När du uppfyller folkhögskolans tidskrav och har nått behörighet i svenska/svenska som
andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, är du behörig till studier på gymnasial
nivå. Du kan då söka till allmän kurs gymnasienivå, teoretiska gymnasiekurser inom
vuxenutbildningen och yrkesutbildningar på gymnasienivå.
Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs
Deltagare på allmän kurs, grundskolenivå, kan erhålla studieintyg, ämnesbehörigheter
(svenska, engelska, matematik och samhällskunskap), studieomdöme och SeQF-intyg
om de uppfyller villkoren och om de begär att få dessa dokument utfärdade.
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
Sfi D eller motsvarande kunskaper
Ansökan & antagning
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp
dina betyg.
De som utifrån sin ansökan har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Vid behov
kan skolan även ringa referenspersoner. Efter samtalet och ev referenstagning 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.

