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Allmän kurs Behörighet
Ge dig själv större valfrihet.
Den allmänna kursen är för dig som vill bli behörig att söka vidare till högre studier på högskola,
universitet eller yrkeshögskola. Kursen förbättrar dina möjligheter att i framtiden få större frihet och
fler valmöjligheter i livet.

Arbetsmetod
Tillsammans med din kursledare gör du en plan för dina studier.
Du får möjlighet att: studera i mindre grupper, i din egen takt och
i en lugn miljö. Under lektionerna får du handledning av lärare. På
schemat finns också studiepass inlagda, där du kan få individuellt
stöd i dina studier.
Vid behov kan du få handledda läxläsningspass efter skoltid.
Studielängden beror på din studietakt, hur många ämnen du
önskar få behörighet i samt om du tidigare har studerat på
gymnasienivå.
Studieomdöme
Efter avklarade studier i Allmän kurs vid Furuboda folkhögskola
kan du, få ett sammanfattande studieomdöme. När du söker till
högskola eller universitet söker du i en särskild folkhögskolekvot
med detta omdöme.
Folkhögskolekurs på Grundskolenivå
För att studera på grundskolenivå och komplettera dina betyg i
svenska, engelska och matematik krävs förkunskaper motsvarande
årskurs 6. Efter godkända studier på grundskolenivå har du
möjlighet att studera på gymnasienivå.

Kursfakta:

Folkhögskolekurs på Gymnasienivå
Du studerar i sammanlagt tre år, antingen på gymnasium eller på
folkhögskola eller i en kombination av dessa två skolformer.
Kursen ger grundläggande behörighet från folkhögskola, det
innebär godkänt i nedanstående ämnen.

Längd: 1-3 år
Kursstart: 27 aug 2018
---------Ansökan senast: 1
maj

Ämnen som ingår i Allmän kurs
Svenska, Engelska, Matematik , Religionskunskap, Naturkunskap,
Historia samt Samhällskunskap. I Allmän kurs ingår också
Skapande, Friskvård (idrott & simning) och Musik.

Studiebesök med samtal
och prova-på-dagar.

OBS

Nytt datum: 5 augusti!
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Antagningsvillkor:

Gymnasienivå - Särskild behörighet
Flera högskole- och universitetsutbildningar kräver Särskild
behörighet.
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