Allmän kurs, NPF

För dig som inte är klar med studier har
vi vår grundlinje. Vi studerar i ett lugnare
tempo
och
i
små
grupper.
Undervisningen
innehåller
grundskoleämnen och ADL-träning. Att bo på
vårt internat ger också en inblick i hur
det är att flytta hemifrån.

Kursinnehåll
På grundlinjen läser du många av de ämnen
som finns med i grundskolan, åk 4-9. Vår
pedagogik syftar också till att stärka och
utveckla dig som individ, så kallad social
habilitering. Här på skolan får du hjälp med
ADL-träning (matlagning, städning och tvätt), ett
smidigt sätt att träna på att flytta hemifrån. Vår
pedagogik och våra små undervisningsgrupper
passar dig med särskilda behov, t.ex. Asperger
syndrom, ADHD och dyslexi eller du som har
gått gymnasiesärskolan.

Ämnen på schemat
Kurser på grundskolenivå som förbereder för
gymnasiestudier.





Svenska motsvarande högstadiet
Engelska motsvarande högstadiet
Matematik motsvarande högstadiet
Samhällskunskap motsvarande
högstadiet

Utöver dessa kurser ingår: ADL-träning,
historia, natur, friskvård, och eget profiltillval i
trafikteori, taxi, konst, musik eller projekt.

Grund

Boende
Du bor i elevhem tillsammans med övriga
studerande på skolan. För dig med lättare
rörelsehinder finns fyra anpassade rum.
Elevhemmen är byggda som en serie
tvåplansvillor på skolområdet. Varje hus har
gemensamt vardagsrum och pentry. Det finns
rum i olika prisklasser, med egen eller delad
dusch och toalett.
Du som har behov av stöd för fritid och boende,
har möjlighet att söka enligt LSS eller
socialtjänstlagen genom kommunen. Eventuellt
stödbehov bör vara utrett och beslutat före
inflyttning. Tillsammans med kommunen
ombesörjer vi sedan att du får det stöd du är
berättigad till. Läs mer i informationsbladet
Internatboende och funktionsnedsättning.

Intyg, behörigheter och
studieomdöme
Efter genomgången utbildning får du ett intyg.
Har du uppnått kuskaper motsvarande
grundskolans årskurs 9 i svenska, engelska,
matematik och samhällskunskap vid avslutad
studietid får du också ett intyg på detta.
Du kan även få ett studieomdöme som mått på
din studieförmåga.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 15 april för
höstterminen och 15 november för vårterminen.
Ansökan görs på internet: www.mfhs.se
För att bli antagen behöver du i samråd med
utbildningsledare komma till skolan och träffa
oss, alternativt prova att studera hos oss några
dagar.

Läsåret 2019-2020
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 1 850 kr per
termin.

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

innebär att du inte ska folkbokföra dig på
studieorten. Använd istället särskild postadress,
se www.adressandring.se.

Har du frågor
Mer information finns på vår hemsida:
www.mfhs.se
Om du vill veta mer om studier på grundlinjen,
kontakta utbildningsledare:
Candra Boets
Mobil.
070-316 93 37
E-post.
candra.boets@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

Folkbokföring
Utbildningen bedrivs på gymnasienivå och
kursperioden är kortare än 6 månader, vilket

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

