
Om Fornbys filial i Falun
Sedan 1993 har Fornby folkhögskola även kurser i Falun, men utan internatboende. Vår filial håller 
till i ljusa och öppna lokaler på Nybrogatan 12 i centrala Falun. 

Följ oss på sociala medier och besök vår webbplats för mer information och fler kurser.

Om Fornby folkhögskola
Fornby folkhögskola ligger i Borlänge i Dalarna. Våra filialer finns i Falun och i Ludvika. Vi har allmän-

na behörighetsgivande kurser, kurser i svenska och kurser med konst- och hantverksinriktning. Vi 
driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktig-

het i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola. 
Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet 

att utvecklas och växa som människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik, i våra olika 
ämnen och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa.

ANSÖK NU!
Mer information på sidan 2

Om Allmän kurs
Läs in gymnasiebehörigheter och/eller komplettera dina tidigare studier samtidigt som du utvecklar 
självkänsla, eget ansvar och allmänbildning.

Gemensamt för allmänna kurser är:

• De ämnen du studerar är svenska som andraspråk engelska, matematik, samhällskunskap, historia, 
religion och naturkunskap. 

• Studierna formas efter dina och gruppens tidigare kunskaper och erfarenheter.

• Kursen omfattar även studie- och presentationsteknik samt en halv dag i veckan med skapande 
verksamhet eller fysisk aktivitet. Som deltagare är du också en del i gemensamma aktiviteter som 
temadagar, friluftsdagar och kulturprogram.

• I stället för betyg får du ett studieomdöme på din förmåga till fortsatta studier. Du kan nå behörig-
het för fortsatta studier på yrkeshögskola eller universitet/högskola. Detta gäller oavsett vilken av 
de olika inriktningarna som du väljer att gå.

   

 

Allmän kurs
Svenska som

andraspråk
i Falun

Allmän kurs
Svenska som andra språk (SAS)
För dig med ett annat modersmål än svenska. Fördjupning i studie-
teknik och ämnet svenska som andraspråk. Kan ge behörighet för 
vidare studier.

Du arbetar tillsammans med de andra studerande i Falun i de gymnasie-
gemensamma ämnena. Inriktningen på kursen är Svenska som andraspråk 
som du läser 4x80 minuter i veckan.



Allmän kurs
Svenska som andraspråk i Falun

Kursfakta och ansökan
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 15 maj

Kostnader: Studierna är avgiftsfria. Deltagaren 
betalar själv bekräftelseavgift samt lärome-

dels- och materialkostnader.

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

Kurstid: 27 aug 2018 - 5 jun 2019

Kontakt: 
Marita Öberg

Telefon: 0243-239556
E-post: marita.oberg@fornby.se

Louise Hjalmarsson

Telefon: 0243-239550
E-post: louise.hjalmarsson@fornby.se

Växel:
0243-239550
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