KURSPLAN VÄXA
Växa är en tvåårig utbildning med heltidsstudier och möjlighet till att gå ett tredje läsår.
Kursen riktar sig till personer som gått i särskola eller fått annat stöd i skolan.
Målet med denna kurs är att:
• Förstå dig själv och din funktionsnedsättning bättre.
• Få möjlighet att utvecklas i det dagliga sociala samspelet med övriga kursdeltagare.
• Du ska utvecklas efter dina egna förutsättningar i de ämnen du läser.
• Du ska ha två roliga år!
Kursinnehåll
Växa har två olika inriktningar: Skapande och Media. Gemensamma ämnen som båda
inriktningarna läser är: samhällskunskap/engelska, tema, drama, dans, musik och friskvård.
På Skapande-inriktningen får du utlopp för din kreativitet genom att skapa i lera, med färger, med
kroppen och att i det stora hela lära känna dig själv genom estetiska uttrycksmetoder och
uttrycksmedel.
På Media-inriktningen får du prova på skapande med hjälp av digitala hjälpmedel såsom datorer,
tekniskt utrustad studio etc. Du får även prova på den skapande delen, bl a genom att göra egen
film, en skiva i studion osv.
I kursen ingår också ett antal skolgemensamma temadagar, föreläsningar och kulturevenemang.
Under ett lektionspass i veckan jobbar vi särskilt med deltagarnas inflytande och demokrati på
olika sätt. Det ägnas åt klassmöten, kursråd och andra aktiviteter som deltagarna själva har valt.
Arbetssätt
• Praktiska lektioner där vi jobbar med våra sinnen, vår kropp och vår röst för att utvecklas och
interagera tillsammans med varandra.
• Ett antal studiebesök och resor varje läsår som knyter an till det vi behandlat i
undervisningen.
• Vissa teoretiska lektioner där vi jobbar med vardagskunskap, livskunskap, förberedelser för
arbetslivet och olika teman.
Tre assistenter finns med i klasserna och stöttar vid behov. En pedagog ansvarar för och håller i
varje lektion.
Kurstider
34 veckor från augusti till maj.

Efter avslutad kurs
Många av Växas deltagare börjar efter avslutad utbildning jobba inom daglig verksamhet eller får
jobb i Arbetsförmedlingens regi.
Vi samarbetar med LSS-handläggare, arbetsförmedling, arbetsanskaffare samt anhöriga och
boendepersonal för att ditt avslut på kursen ska bli så bra som möjligt.
Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs
Under förutsättning att du deltagit i kursens alla delar får du ett intyg på vilka ämnen du läst
under dina år på Växa.
Behörighetskrav
Deltagaren ska ha fyllt 18 år och kunna läsa och skriva med lite stöd.
Ansökan & antagning
Innan du ansöker till Växa vill vi gärna att du kommer hit till skolan på studiebesök en dag och
får se hur vi har det. Hör av dig så bokar vi en dag som passar.
Ansökan till kursen sker via Fristads folkhögskolas digitala ansökningsblankett.
Kostnader
Själva utbildningen är kostnadsfri.
För den som inte har bidrag från Försäkringskassan finns möjlighet att söka studiemedel via CSN
(Centrala studiestödsnämnden).
För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår och betalningen delas upp på 850 kr per
termin. I summan ingår kopior, kaffe/te med smörgås en gång i veckan i samband med
veckoinformationen, samt måltider vid skolstart, jul- och våravslutning.
Utöver serviceavgiften förväntas deltagaren betala ungefär 400 kr per läsår till en klasskassa för
att finansiera studiebesök och vissa gemensamma aktiviteter.
Vårterminen på kursen avslutas med en gemensam skolresa. Vi samlar själva in pengar till denna
resa under året men en eventuell kostnad på max 500 kr per deltagare kan tillkomma.

