VARA FOLKHÖGSKOLA I FALKÖPING

Allmän kurs

- för dig som vill studera på gymnasie- eller grundskolenivå
På Allmän Kurs kan du välja att läsa på grund- och/eller gymnasienivå. Stärk ditt självförtroende, utveckla din personlighet och bygg på
din allmänbildning. På Allmän kurs har du möjlighet att göra allt detta
samtidigt som du läser in gymnasiebehörighet och/eller kompletterar
dina tidigare studier.
Allmän kurs består av människor med olika bakgrunder och förkunskaper. Detta ger möjlighet att få en ökad förståelse för dig själv och

FAKTA OM KURSEN
Plats: Vara folkhögskola i Falköping
Kursstart: 25 augusti 2022
Längd: 1-3 år beroende på förkunskaper och
målsättning

tillvalsämnen.

Vem kan söka: Du måste ha fyllt 18 år, någon
övre åldersgräns finns inte. Efter att du skickat in
ansökan ordnar vi en intervju. Då får du besöka
skolan och se om utbildningen är något som
passar dig.

Alla studier utgår från förmågan att samarbeta vilket gör att du kom-

Ansök: Sök senast 15 maj via vara.fhsk.se

mer att arbeta nära lärarna och tillsammans med dina kurskamrater.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och
gymnasienivå (A1)

andra. Kursen är indelad i olika grupper där ni jobbar tematiskt största
delen av tiden. På schemat finns också utrymme för ett eller ett par

Detta skapar en trygg atmosfär där alla har möjlighet att utvecklas
efter sina egna förutsättningar

Kontakt: Mikael Norén, 079-5984586
mikael.noren@vgregion.se

Vara folkhögskola i Falköping, Odengatan 24 C, Falköping, 0512-57970, vara.folkhogskola@vgregion.se, www.vara.fhsk.se

Allmän kurs:
Här studerar du tillsammans med människor som har olika
erfarenheter och förkunskaper. Detta ger möjlighet att få
förståelse för dig själv och andra samtidigt som du ökar din
allmänbildning och dina kunskaper.
Studier på folkhögskola innebär att lära sig tillsammans med
andra. Du kommer att arbeta i nära samarbete med lärarna och
med dina kurskamrater. Detta skapar en trygg studiemiljö där
alla har möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
Grundläggande behörighet och studieomdöme:
Allmän kurs kan ge behörighet till högskola och yrkeshögskola.
Intyg till grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola och ett studieomdöme får den som fått behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena och fullgjort tiden som motsvarar
svenskt gymnasium. Hur länge du går på Allmän kurs beror på
vad du har gjort tidigare. Det kan variera från ett till fyra år. Du
gör en ny ansökan varje år.
Ansökan:
Du måste minst fylla 18 år under året du påbörjar dina studier.
Någon övre åldersgräns finns inte. Du behöver godkänt i SFI
kurs D eller motsvarande kunskap i svenska.
Ansök innan den 15 maj. Länk till digital ansökan hittar du
under rubriken Ansökan. Välj den kurs du vill söka och klicka
på länken. Utskrivningsbar ansökningsblankett finns på vår
hemsida.

Antagningsprocessen:
Vi som arbetar på Allmän kurs läser löpande igenom de ansökningar som kommer in och kallar sedan till intervju. Vårt
urval bygger på att vi vill skapa en så väl fungerande grupp som
möjligt, där varje deltagare ska kunna utvecklas och nå sina mål.
Efter intervjuerna blir du antagen eller placerad i reservgrupp.
Efter avslutad kurs:
Studier på allmän kurs kan ge behörigheter motsvarande
både grundskolan och gymnasiet så du kan fortsätta studera
på yrkeshögskola eller universitet. Vi utfärdar grundläggande
behörighet till högskolestudier och inom vissa ämnen även
särskilda behörigheter.
Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs:
Efter varje läsår får kursdeltagare som haft en närvaro på minst
80% ett läsårsintyg som visar vilka ämnen man studerat och i
vilken omfattning.
Ett separat intyg om grundläggande behörighet för högskola/
yrkeshögskola får den som nått minst E-nivån (godkänd) i
de gymnasiegemensamma ämnena. Ett studieomdöme kan
den få som läst minst ett läsår på heltid. Eventuella särskilda
behörigheter anges i samma intyg som den grundläggande
behörigheten.

Du kan även ringa skolan: 0512 – 579 70, så skickar vi en till
dig. Alla ansökningar vi får in innan 15 maj hanteras löpande.
Söker du efter den 15 maj hamnar du automatiskt i reservgrupp. Därefter hanterar vi din ansökan i mån av tid och plats.

Studieekonomi & studeranderätt
All undervisning på folkhögskolan är kostnadsfri men det
finns andra kostnader som tillkommer. Man kan få studiemedel från CSN, ta reda på vad som gäller just för dig.
Serviceavgiften är obligatorisk för alla kursdeltagare, i den
ingår försäkringar, Office 365 och kopiering. Avgiften är 400
kr/termin och faktureras två gånger per läsår.
Övriga avgifter tillkommer för dig som går på våra
läsårskurser. På allmän kurs tillkommer en kostnad på 600
kr/läsår som täcker ett antal studieresor som görs under
utbildningen.
Litteratur bekostas av dig som studerande. Hur mycket det
kostar beror på vilken utbildning du går på och kan variera
något från år till år.
Lån och bidrag kan du söka från CSN. Det finns vissa
begränsningar för hur länge du kan få studiemedel och för
vad du som studerande ska hinna uppnå för resultat under
din studietid.
Kontakta CSN eller läs på csn.se för att få reda på vad som
gäller för just dig. Du kan också få hjälp av oss på skolan
med att fylla i ansökan och få svar på dina frågor.

Alla folkhögskolor är olika, därför kan bestämmelser för
ansökningar, antagningar, utdelande av behörigheter och
intyg samt mycket annat se olika ut från skola till skola. På
vår hemsida, www.vara.fhsk.se, kan du till stor del hitta information om vad som gäller för oss på Vara folkhögskola.
Studeranderättsliga rådet har bildats för att ingen studerande ska riskera att känna sig felbehandlad. Vara folkhögskola
är ansluten till det studeranderättsliga rådet.
På folkhögskola.nu som är folkhögskolornas gemensamma
informationstjänst kan du läsa mer om det Studeranderättsliga rådet och mycket annat som kan vara intressant för dig
som blivande folkhögskolestuderande att veta.

