Allmän kurs

Hos oss är det viktigaste att du får den
kunskap du behöver. Formerna för
inlärning kan variera utifrån personliga
behov.

Ska du välja oss?
Svarar du JA på några av
påståenden – då ska du välja oss.

följande

 Jag var skoltrött – men nu är jag pigg på att
studera igen.
 Jag vill ägna mig åt musik.
 Jag har läs- och skrivsvårigheter.
 Jag har inte de ämnesbehörigheter som
behövs för att komma in på den
vidareutbildning jag vill söka.
 Jag vill allmänbilda mig.
 Jag vill lära känna nya människor i olika
åldrar.
 Jag vill leva ett rikare liv.
Vi har möjlighet att anpassa ett fåtal platser vid
vår Allmänna kurs för dig som har särskilda
behov, t.ex. Asperger syndrom, ADHD och
dyslexi. Du får särskilt stöd i mindre grupper,
med en pedagogik som även syftar till att
stärka och utveckla dig som individ, s.k. social
habilitering.

Ämnen på schemat
Kurser
på
gymnasienivå
som
ger
grundläggande behörighet till högre utbildning:
Svenska 1-3
Matematik 1a, 1b eller 1c
Engelska 5-6
Historia 1a1
Religion 1
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1

Gymnasium

Det finns även möjlighet att läsa högre kurser i
några ämnen.
Under läsåret gör vi studiebesök både i
samhället och i naturen som en del i din
utbildning. Att se och uppleva saker man läser
om gör det lättare att förstå den verklighet vi
har runtomkring oss.

Profiler
Musik - Är du intresserad av musik och vill
kombinera det med allmänna ämnen är detta
profilen för dig! Du kanske inte har de
kunskaper som krävs för att söka en
musiklinje, eller bara tycker att det är härligt
att spela eller sjunga. Hos oss får du tillfälle
att studera musikteori (lära dig noter) och
spela i ensemble. Vi har inga antagningsprov.
Profilen startar om det går att bilda en
ensemble (minst 4 personer med varierande
instrument).
Projekt - Här får du möjlighet att fördjupa dig i
ett eller flera ämnen som du själv väljer. Du
har också möjlighet att välja en mera praktisk
inriktning, t.ex. praktik på ett företag.
Trafik - Dags att ta körkort? Här får du
studera trafikteori en dag i veckan. Du får
också möjlighet att ta körlektioner genom en
trafikskola till rabatterat pris.
Taxi - Har du redan körkort kan du läsa
taxiteori en dag i veckan för att kunna ta
taxilegitimation. Med taxilegitimation kan du
sedan arbeta som taxichaufför.
Konst - Är du intresserad av att teckna, måla
eller uttrycka dig på något annat konstnärligt
sätt kan du välja konstprofil. Här kan du prova

olika tekniker som till exempel: kol, blyerts,
akvarell, akryl, olja mm.

Intyg, behörigheter och
studieomdöme
Efter genomgången utbildning får du ett intyg.
Du har möjlighet att läsa in behörigheter för
fortsatta studier på högskola eller universitet.
Du kan även få ett studieomdöme som mått
på din studieförmåga.

Kostnad för mat och boende
Aktuella priser för mat och boende hittar du i
bifogat
material
eller
på
hemsidan,
www.mfhs.se.

Folkbokföring
Utbildningen bedrivs på gymnasienivå och
kursperioden är kortare än 6 månader, vilket
innebär att du inte ska folkbokföra dig på
studieorten.
Använd
istället
särskild
postadress, se www.adressandring.se.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 15 april för
höstterminen
och
15
november
för
vårterminen.

Har du frågor

Ansökan görs på internet: www.mfhs.se

Om du vill veta mer om studier på allmän linje,
kontakta utbildningsledare:

Läsåret 2019-2020

Carina Westberg
Mobil.
073-092 28 22
E-post.
carina.westberg@mfhs.se

Utbildningen bedrivs i terminslånga kurser där
varje period omfattar ungefär 4 månader.
Ansökan och antagning sker terminsvis.
Hösttermin: 26 augusti – 20 december 2019
Vårtermin: 13 januari – 29 maj 2020

Kostnad för studiematerial
För böcker, hyra av Ipad, studiematerial,
studiebesök
och
resor
(obligatorisk
verksamhet) samt terminsavgift tillkommer ca
1 900 per termin.

Mer information finns på vår hemsida:
www.mfhs.se

Har du allmänna frågor om skolan kan du
även vända dig till skolans expedition
tel. 0661-65 44 00
Säkrast når du oss vardagar
kl. 10-12 och kl. 13-14.
e-post: info@mfhs.se

Om du har trafikprofil som tillval och väljer att
ta körlektioner tillkommer extra kostnad för
dessa.

Välkommen med din ansökan!
Ansökan gör du på internet:
www.mfhs.se

Mellansels folkhögskola
Tingshusgatan 8
895 40 Mellansel
Telefon: 0661-65 44 00
Fax: 0661-409 03
E-post: info@mfhs.se

