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Allmän kurs Funkis
KURSENS SYFTE
Kursens syfte är att stärka individen med både teoretiska och praktiska studier. Dessutom 
ska kursen ge en samhällsbild av Sverige och övriga världen, genom tv/tidningar, 
datoranvändning och diskussioner. Kursen ska också ge förståelse för kroppens 
hälsa genom motion, kostlära och friluftsliv samt kulturupplevelser i form av dans och 
musikskapande. I kursen skapas också möten med övriga kursdeltagare genom social 
samvaro, skolaktiviteter och gemensamma friluftsdagar.

KURSBESKRIVNING
Under kursen ägnar vi oss åt ämnen som:

Samhällskunskap
- nyheter, demokrati, rättigheter och skyldigheter.

Vardagsekonomi

Friskvård, friluftsliv, livskunskap
- rörelse och motion, avslappning, friluftsliv, laga mat.

Kultur
- sång, dans, spela instrument, drama.

Skapande
- med färg och form, musik, foto och film.

Data
- internet.

Studiebesök och studieresa

Vardagssysslor

Social samvaro
- i skolan och kompisar på fritiden.

Svenska, engelska, historia, religion, naturkunskap och matte
- inkluderas i övriga moment.
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KURSTID
Hösttermin:  
27 augusti - 19 december 2019. 
Vårtermin:  
7 januari - 4 juni 2020. 

KURSLÄNGD & OMFATTNING
1 år. Möjlighet finns att gå fler år.
Deltid 50%. 

SCHEMA
Torsdagar ..............8.30 - 14.45
Fredagar .............. 8.30 - 12.30
Fika ......................9.45 - 10.15
Lunch ..................12.00 - 13.00

KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM:
har lättare intellektuella funktionshinder.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Inga förkunskapskrav.

KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. 
En omkostnadsavgift tillkommer: ................................ 300 kr / termin. 
Övriga kostnader: ....................................................... 65 kr för lunch per dag.

Kostnader för ev. aktiviteter utanför skolan tillkommer.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår hemsida  
www.malungsfolkhogskola.se. 

KAN ERHÅLLAS PÅ KURSEN
Kursen är omdömesberättigande och ger möjlighet till grundskolebehörighet. Du får intyg på detta 
och på vad du läst i övrigt. För att bli omdömesberättigad behöver du läsa minst två år på kursen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Löpande antagning.

KONTAKT
Minna Nilsson ..............................................minna.nilsson@malungsfolkhogskola.se
0280 – 143 00, 070 - 357 75 92 


