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Allmän kurs 
KURSBESKRIVNING
På Allmän kurs studerar du såväl allmänna ämnen som ett av våra profilämnen: hantverk, 
längdskidor och löpning, eller musik. För att förankra de allmänna ämnena i ett sammanhang 
utanför skolans gränser arbetar vi tematiskt med gruppen som utgångspunkt. Det innebär att alla 
jobbar tillsammans med olika projekt i temaperioder. 

De ämnen som ingår i våra temastudier är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, 
historia, naturkunskap och religion. 

För dig med annat modersmål än svenska finns möjlighet till mer språkstöd genom att välja 
inriktningen Språkverkstad. Då får du mycket stöd i de ämnen vi läser, du får träna på din 
svenska genom att prata mycket med andra människor och du har tillgång till en svenska 
som andraspråks-lärare. 

PROFILÄMNEN

Hantverk
Profilämnet vänder sig till dig som har ett intresse för hantverk och vill utveckla 
dina kunskaper i att bearbeta trä, järn, textil och skinn genom att använda äldre 
hantverksmetoder. En stor del av undervisningen sker utanför klassrummet. Vi möter även 
olika hantverkare via studiebesök eller genom gästlärare. 

Längdskidor och löpning
Profilämnet vänder sig till dig som är intresserad av fysisk träning och som vill utveckla 
dina kunskaper och färdigheter med tonvikt på längdskidor och löpning. Exempel på 
moment som ingår: träning, anatomi, fysiologi, träningslära, träningsplanering, tester, kost, 
idrottsmedicin, mental träning, massage och ledarskap.

Musik
Profilämnet vänder sig till dig som är intresserad av musik och som vill utveckla dina 
kunskaper i instrumentspel och sång. Moment som ingår i ämnet är: Ensemblespel, 
låtskrivande, framträdanden, grundläggande musikteori och färdighetsträning på olika 
instrument och sång, huvudsakligen i genrerna rock, pop och visa.

Mer information om våra profilämnen 
finner du på hemsidan.
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KURSENS SYFTE
 x ge en helhetssyn på människa, samhälle, kultur och natur
 x stärka demokratiska värderingar
 x utveckla individen genom lärande i grupp
 x utveckla den egna kreativa förmågan
 x uppmuntra till fortsatta studier och/eller arbete.

KURSLÄNGD & OMFATTNING
1 år. Möjlighet finns att gå fler år.
Heltid. 
Möjlighet finns att studera på deltid, minst 50% .

KURSTID
27 augusti 2019 – 4 juni 2020

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Sista ansökningsdag 6 maj 2019. Därefter löpande antagning i mån av plats.

KAN ERHÅLLAS PÅ KURSEN
Kursen är omdömesberättigande och ger möjlighet till grundläggande behörighet samt 
särskilda behörigheter. Du får intyg på detta och på vad du läst i övrigt.

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; 400 kr/termin för 
internatelev, 600 kr/termin för externatelev. Kostnader för material och läromedel tillkommer med 
500-2000 kr beroende på profilämne.

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
Sven Isaksson, kursföreståndare ..............................sven.isaksson@malungsfolkhogskola.se


