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Folkhögskolan
I folkhögskolan utgår undervisningen från de
studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.
Undervisningen på en folkhögskola är avgiftsfri.
På alla folkhögskolor kan du läsa in gymnasiekompetens och skaffa dig behörighet att söka
… TILL HÖGRE STUDIER. FOLKHÖGSKOLORNA ÄR SJÄLVSTÄNDIGA, OCH
UTBUDET AV KURSER VARIERAR
FRÅN SKOLA TILL SKOLA.

Allmän kurs
Det finns flera olika typer av kurser
på folkhögskolorna. Den vanligaste
kallas Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs, som du kan läsa på alla
folkhögskolor. På en Allmän kurs kan
du läsa in grundskole- och gymnasiekompetens och skaffa dig behörighet
att söka till universitet och högskola.
Du studerar bland annat ämnen som
svenska, engelska, matematik och
samhälls-kunskap. Du får inget betyg
om du läser en Allmän kurs. Istället får
kursdeltagaren ett studieomdöme som
är speciellt för folkhögskolan.
Profilkurser
På folkhögskolan kan du också läsa
Profilkurser där du fördjupar dig i ett
särskilt intresseområde. En Profilkurs
kan vara inriktad på till exempel musik, media, konsthantverk, teater eller
språk. På Profilkurser kan du inte läsa
in några behörigheter och du får heller
inga studieomdömen.

Yrkesutbildningar
Det finns även många Yrkesutbildningar på folkhögskolan. Kanske vill
du bli journalist, fritidsledare, behandlingsassistent eller personlig assistent. Listan på de yrkesutbildningar
som finns på landets folkhögskolor kan
göras lång.
Internat och distans
Många folkhögskolor har internat där
eleverna kan bo under studietiden. Har
du svårt att ta dig till en folkhögskola?
Det behöver inte vara ett hinder. Det
finns ett brett utbud av Distanskurser
som du kan ta del av utan att närvara
fysiskt.
Kostnader, antagningsvillkor
och studiestöd
Själva undervisningen på folkhögskolan kostar ingenting. Men däremot
betalar du för kurslitteratur och annat studiematerial som krävs för att
fullfölja en kurs. En del folkhögskolor
tar också ut en obligatorisk kostnad för
lunch. Bor du på internat under studietiden betalar du också för kost och logi.
Kostnader vid eventuella studiebesök
och studieresor kan också tillkomma.
Vem som helst som är över 18 år har
rätt att läsa på folkhögskola. Du kan i

vissa fall läsa på folkhögskola även om
du är under 18 år. För att det ska vara
möjligt krävs det att din hemkommun
betalar för din plats.
Viktigt att tänka på är att all undervisning sker på svenska. För att kunna
läsa en kurs på folkhögskola krävs
att du åtminstone har läst Svenska
för invandrare (SFI) på nybörjarnivå
eller har motsvarande kunskaper. Det
finns särskilda kurser för invandrare
som bara kan tala lite svenska. Kan du
tillräckligt med svenska går det bra
att läsa Allmän kurs eller Profilkurs
direkt.
Som studerande på en folkhögskola
kan du söka studiestöd från Centrala
studiestödsnämnden (CSN).
www.folkhogskola.nu
På webbplatsen www.folkhogskola.nu
hittar du information om alla Sveriges
folkhögskolor och deras kurser.
Det finns ingen central antagning
till folkhögskolorna. Varje folkhögskola
ansvarar för antagningen till sin skola
och har en egen ansökningsblankett
som du ska använda när du ansöker.
De flesta folkhögskolor har egna webbplatser där du kan ansöka direkt till de
olika kurserna. Du hittar länkar till skolornas webbplatser på folkhögskola.nu.
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PÅ WEBBPLATSEN
WWW.FOLKHOGSKOLA.NU
HITTAR DU INFORMATION
OM ALLA SVERIGES
FOLKHÖGSKOLOR OCH
DERAS KURSER.

Bakgrundsfakta
Folkhögskolan är en skolform som funnits i Sverige i över 100 år. Det finns
150 folkhögskolor i Sverige. Cirka 110
av dessa är knutna till olika folkrörelser och ideella organisationer. Cirka 40
folkhögskolor drivs av landsting och
regioner.
Folkhögskolorna finansieras genom
bidrag från staten och landstingen.
Regeringen har följande syften med
statens bidrag till folkbildningen:
• Stödja verksamhet som bidrar till
att stärka och utveckla demokratin,
• Bidra till att göra det möjligt för
människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang
att delta i samhällsutvecklingen
(genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och
bildningsnivån i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för
och delaktigheten i kulturlivet.
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