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Kontakta oss gärna!

Informationsblad om skolan och våra utbildningar

Mellansels Folkhögskola
Tingshusgatan 8
895 40 MELLANSEL

Telefon: 0661-65 44 00
Fax: 0661-409 03
E-post: info@mfhs.se
Hemsida: www.mfhs.se

Du kan läsa mer om skolan och
utbildningarna på vår hemsida.
Du är också välkommen att
kontakta oss om du vill veta mer!
Ansökan gör du direkt från hemsidan.
www.mfhs.se

Välkommen till Mellansels folkhögskola!
Allmän kurs Grundskolebehörighet
Kursen vänder sig till dig som inte är klar med
grundskolan eller som behöver komma igång
med studier igen. Vi arbetar med ADL-träning
och i små grupper där du som studerande får
mycket handledning och stöd. Du kan även
välja verksamhetsförlagd undervisning (VFU).
Allmän kurs Gymnasiebehörighet
Vi lägger stor vikt vid studieteknik och du får
lära dig olika sätt att plugga på. Alla är olika
och därför anpassar vi oss, i den mån det är
möjligt, efter elevernas olika förutsättningar
för att uppnå behörigheter.
Baslinjen
Baslinjens pedagogik syftar till att stärka och
utveckla dig som individ. Du får möjlighet att
träna på eget boende och även personlig utveckling. Du kommer också att arbeta med
kärnämnen i din egen takt.
Trafiklinjen
Drömmer du om ett körkort? Kursen vänder
sig till dig som behöver individuellt anpassad
studiemetodik och extra stöd i trafikteori.
Hos oss får du den hjälp du behöver.
Här ges också möjlighet att läsa in BEbehörighet samt Taxiförarlegitimation.
Musikmakarna
www.musikmakarna.se
Vi har som mål att utveckla framtidens låtskrivare i såväl Sverige som internationellt.
Yrkeshögskola 400 YH-poäng.

Musiklinjen
www.musiklinjen.se
Vår musiklinje har flera olika profiler:
Funk & Fusion För dig som vill spela blås,
gitarr, bas, trumset eller klaviatur i improvisationsensemble.
Gospel Instrumental eller vokal inriktning med
gospel som grund. Undervisning individuellt och
i ensemble.
Rock & Pop En genrebred profil för dig som vill
utveckla din musikaliska förmåga inom bl.a.
rock/pop/soul/blues.

En öppen och välkomnande miljö
Att leva och bo på skolan gör att man träffar
vänner för livet. Skolans elevboende och restaurang är nyrenoverade. Hela skolmiljön är drogfri.
Några ur personalen bor på skolområdet och det
ger en extra trygghet.

Individuell Du studerar i din egen takt på ditt
instrument. Stor möjlighet till individuella tillval.

Studerande med särskilda behov
Vissa av våra kurser är särskilt anpassade för
studerande med särskilda behov. Det kan
handla om allt från dyslexi, olika syndrom
som Asperger eller ADHD till lindrig eller måttlig
utvecklingsstörning.

Antagningsprov till Musiklinjens profiler sker i
Mellansel eller Stockholm.
Songwriter Performance
www.songperf.se
Här du får möjlighet att utvecklas som låtskrivare, musiker och artist med de allra bästa
tänkbara förutsättningarna tillsammans med
musiklinjen i Mellansel samt Musikmakarna och
de andra låtskrivarutbildningarna i Ö-vik.
Kyrkomusikutbildningar
Utbildningar både för dig som vill arbeta som
kantor samt för dig som redan gör det, men vill
fördjupa dig eller fortbilda dig. Du kan läsa
klassisk profil eller afroprofil, heltids- eller
distansstudier. Antagningsprov i Mellansel.
Körakademin

www.korakademin.se

Webbaserad distanskurs för körsångare som vill
utveckla sina färdigheter i stämsång, notläsning,
musikteori gehör med mera.

Högskoleförberedande
Hos oss får du pröva en annan studieform än vid
gymnasiet och komvux för att bli behörig att
söka universitet och högskola.

Behöver du hjälp på fritiden eller i boendet ska
du söka det stöd du behöver genom din hemkommun.
Kristen profil
Vi välkomnar alla oavsett tro eller politisk åskådning. För den som vill delta i en nära kristen
gemenskap, erbjuds regelbundna andakter och
mässor.
Pastoralteologisk utbildning
I första hand för kantorsstuderande, men även
som fördjupning/fortbildning i teologiska frågor
för tjänst inom Svenska kyrkan. Innehåller bl.a.
kyrkokunskap, liturgik och bibelkunskap. Upplagd i intervaller under fyra terminer. Tre veckor
är förlagda till Uppsala.

