Skinnkurs - 6 veckor
Unik kurs hösten -21!
27 september - 5 november 2021

Vi erbjuder
långa och
korta kurser
inom följande
områden:
Allmän kurs
Friluftsliv och hälsa
Hantverk
Folkmusik
Funktionsvariationer
Privatekonomi

Kurs för både nybörjare och erfarna
sömmare.

Språk och
kommunikation

Lär dig grunderna i skinnsömnad, tillklippning,
materialval, mönsterändring samt olika
sömnadstekniker. Under kursen arbetar du med de
sömnadsprojekt du själv väljer.
Design och inspiration hämtas från den traditionella
folkliga skinnsömnaden. Handsömnad eller
maskinsömnad efter tycke och smak.
Undervisningen sker i grupp och individuellt, i skolans
lokaler i Malung.
Hör gärna av dig angående dina förväntningar och
frågor innan kursstart.

#malungsfolkhögskola

Thorolfsvägen 44
782 34 MALUNG

Tel: 0280-143 00

info@malungsfolkhogskola.se
www.malungsfolkhogskola.se

KURSLÄNGD & OMFATTNING
6 veckor. Heltid.

KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till internatboende
på skolan finns. En omkostnadsavgift på 300 kr tillkommer. Mer information
om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår hemsida www.
malungsfolkhogskola.se.

Material bekostas av deltagarna. Material till dina sömnadsprojekt finns att köpa
på olika ställen här i Malung. Det går även bra att ta med gamla skinnkläder
och pälsar för att använda materialet. Önskar du tex sy en folkdräktspäls kan du
beställa fårskinn genom skolan, leveranstid minst fyra veckor.

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

KAN ERHÅLLAS PÅ KURSEN
Intyg.

ANSÖKAN
Ansökan är öppen.
För att komma med i första urvalet, skicka in din ansökan innan 5 augusti 2021.
Ansökan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via
e-post.
Välkommen med din ansökan!

KONTAKT
Täpp Lars Arnesson, kursföreståndare........................................................... 070-690 44 89
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