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Vi erbjuder 
långa och 

korta kurser 
inom följande 

områden:

Allmän kurs

Friluftsliv och hälsa

Hantverk

Folkmusik

Funktionsvariationer

Privatekonomi

Språk och 
kommunikation

Hantverk - fördjupning
1-årig kurs 

KURSENS SYFTE
Kursens syfte är att bidra till att människor kan utveckla sitt personliga intresse och sin färdighet kring 
hantverk och öka kunskapen både teoretiskt och praktiskt.

FÖR VEM? 
Kursen vänder sig till till dig som vill utveckla ditt hantverkskunnande inom både hård och mjuk slöjd. 

VAD GÖR VI? 
 x Kursmålet är att deltagarna når fördjupade kunskaper inom hantverk.
 x Textil: materialkunskap, garntekniker, sömnad, vävning, broderi m.m.
 x Skinn: pälsberedning, garvning, sömnad, blocktryck.
 x Trä: täljning, korgflätning, skaftning av kniv.
 x Smide, prova-på.
 x Återbruksslöjd, både textil och metall.
 x Fördjupningsarbeten inom valbara tekniker.
 x Studiebesök för inhämtande av inspiration.
 x Utställningsteknik. Läsåret avslutas med en utställning. 

Kursen bygger på ett aktivt deltagande av de studerande, tillsammans med skolans vägledare och att delta 
i skolans gemensamma aktiviteter.
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KURSLÄNGD & OMFATTNING
1 år. Deltid 50%.

KURSTID
25 augusti 2020 – 4 juni 2021

ANSÖKAN
Ansökan är öppen.
För att komma med i första urvalet, skicka in din ansökan innan 3 maj 2020. 
Ansökan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.
Välkommen med din ansökan!

KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Vi erbjuder internatboende och mer information 
om priser för boende hittar du på vår hemsida. En omkostnadsavgift tillkommer; 300 kr/termin. 
Kostnader för material tillkommer.

STUDIEMEDEL
Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen 
består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer 
information finns på www.csn.se och www.folkhögskola.nu

KONTAKT
Eeva Liisa Elgland .............................................eeva-liisa.elgland@malungsfolkhogskola.se


