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Du läser helt för din egen skull, för att läsa in 
 behörighet eller komplettera din grundskole- 
eller gymnasiebehörighet. Tillsammans med dig 
resonerar vi oss fram till vad du vill och behöver 
läsa för att nå just dina personliga mål. 

Utöver din ämnesinriktning har du möjlighet 
att välja till matematik, svenska, engelska samt 
 praktiska ämnen. 

Vi arbetar ämnesintegrerat inom olika ämnes-
områden för att nå ökad känsla av sammanhang 
och helhet. Du väljer en av sju ämnesinriktningar. 
Ämnesinriktningen motsvarar 50 % av dina studier.

Ämnen och behörigheter

ALLMÄN KURS med ämnesinriktning

Studieomdöme
På folkhögskolan får du inte betyg i vanlig  mening. 
När du uppnått dina mål på Allmän kurs får du        
istället ett  sammanfattande studieomdöme som 
du sedan kan använda för att komma in på uni-
versitet/högskola via den så kallade folkhögsko-
lekvoten.

Medlefors folkhögskola
Hos oss finner du engagerade och  välutbildade 
lärare med stor erfarenhet av vuxen utbildning. 
 Studierna bedrivs i en trivsam och kreativ 
 folkhögskolemiljö med nära kontakt mellan lärare 
och studerande.

Medlefors har en naturskön omgivning med 
 närhet till strövområden för rekreation och mo-
tion.  Inomhus har vi sporthall, nyrenoverat gym, 
pool, bastu samt fina lektionssalar.

På skolan råder en trevlig gemenskap. Hela sko-
lan samlas till friluftsdagar, temadagar och andra 
 gemensamma aktiviteter.

Kostnader 
Vi har för närvarande en  serviceavgift på 1 000 
kr/termin. I den ingår lån av skåp, kopiering, 
lån av kursböcker, studiebesök, gruppliv- och 
olycksfallsförsäkring, gemensam avslutnings-
lunch, luncher vid ett antal tillfällen/läsår, fri 
tillgång till datasal samt att vi bjuder på kaffe. 

Lunchkuponger kostar för närvarande 600 kr/tio 
st eller 65 kr för enstaka kuponger. Du kan hyra 
motorvärmarplats under vintern för 450 kr. 
Med reservation för eventuella prisändringar.

Tillsammans skapar vi en trygg miljö för er stude-
rande och för oss alla här på Medlefors. 

En gång per vecka träffas vi i inriktningen och 
arbetar demokratiskt med frågor som berör oss. 

Några gånger varje termin arbetar vi även med 
schema berikande aktiviteter som till exempel 
kan vara  författarbesök, temadagar, föreläsningar, 
teaterbesök eller liknande. Dessa ingår i dina ordi-
narie studier. Vi jobbar mycket med grupparbeten 
och diskussioner och därför värnar vi om  närvaro 
och delaktighet. Vi vill vara en plats där vuxna får 
växa tillsammans med andra! 

Hur studerar vi på 
Allmän kurs?– nå grundskolekompetens?

– nå gymnasiekompetens?

– nå behörighet till fortsatta studier?

– få en bättre och bredare allmänbildning?

– studera i en trivsam studiemiljö?

Hos oss på Medlefors kan du nå allt detta. 

Vill du...

• Människan, tiden och tron (MTT)
Historia 1, Religion 1

• Människan, hälsan och miljön (MHM)
Naturkunskap 1, Samhällskunskap 1

• Människan och vårt samspel (MSA)
Naturkunskap 2, Filosofi 1, Psykologi 1

• Människan i samhället (MIS)
Historia 2, Samhällskunskap 2

• Grundskoleinriktning (Grund)
Ämnen på grundskolenivå

• HÄLSA
Se separat informationsblad

• PULS
Se separat informationsblad

Våra inriktningar



medlefors

Hur söker jag?
Ansökan till Allmän kurs vill vi gärna att ni gör på 
vår  hemsida www.medlefors.se. eller på bifogad 
ansökningsblankett (Observera att du ska fylla i båda 
sidor på blanketten). 

I samband med att du skickar in din ansö-
kan så kontakta vår studievägledare Johan-
na Larsson, 0910-575 50, 072-402 74 22 eller 
via mail på johanna.larsson@medlefors.se 
så hjälper hon dig att göra en studieplan. 

På vår hemsida hittar du också datum för sista 
ansökningsdag. 

Har du frågor som rör ämnena eller upplägget 
av Allmän kurs med ämnesinriktning, ring studie-
vägledare Johanna Larsson, 0910-575 50 eller 072-
402 74 22. Du kan också mejla henne på johanna.
larsson@medlefors.se

Boka gärna tid för studiebesök och besök oss på 
www.medlefors.se  

Vill du veta mer om Allmän kurs? 

Ansöka om studiestöd

Du kan söka studiemedel när som helst under året. 
Ansöker du efter det att kursen har börjat, kan du 
bara få studiemedel för fyra veckor retroaktivt. 
Studiemedel beviljas för högst ett år i taget.

Ansök direkt på CSN:s hemsida.

För fullständig information kontakta CSN på 
www.csn.se eller på tel: 0771-27 60 00

Studiemedel

Gäller för studier på grundskole- el ler 
 gymnasienivå. Studiemedel består av två delar: 
ett bidrag och en valfri lånedel som du måste 
betala tillbaka med ränta. 

Det är möjligt att söka studiemedel fr o m 
det andra kalenderhalvåret det år du fyller 
20 år. 

Du kan få studiemedel till och med det år du 
fyller 60.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med 
svensk lag. För att stadsbidrag ska utgå för kurser 
kräver svenska myndigheter att all verksamhet ska 
rapporteras. Av rapporten ska framgå vilka perso-
ner som deltagit i kurs på folkhögskola. Därför är 
det nödvändigt att varje deltagare lämnar in upp-
gifter om namn och fullständiga personuppgifter.

Personuppgifts- och Integritetspolicyn finns i 
sin helhet att tillgå på Medlefors hemsida.

Studiestöd


