
En utbildning för att jobba i en föränderlig värld. 
Det krävs ny kompetens för att fördjupa 
integrationen. Komplexa problem kan bara 
definieras i en medskapande dialog med dem som 
berörs. Bli brobyggare och pådrivare av sam-
hällsutvecklingen och rör dig mellan utanförskap 
och det etablerade samhället. Vi utbildar dig för 
att känna trygghet inför dessa arbetsuppgifter. Du 
kan engagera dig i systemet eller skapa alternativ 
som kompletterar. Vi ger dig kartan för att välja.

Det är inte bara samhället som glider isär och 
inkomstklyftorna som ökar, det gör också gapet 
mellan individers förutsättningar att möta de 
förväntningar på livet som varje enskild världs-
medborgare bär inom sig. Alla människor har 
rätt till liv och utveckling. Alla liv är lika mycket 
värda. Därför ska varje barn födas med likvärdiga 
förutsättningar – först då kan vi säga att samhället 
har tagit sitt ansvar. Vi utbildar för att lära känna 
dig själv, hitta riktning i ditt liv och kunna navigera i 
snabba förändringar.

Utbildningen ges i partnerskap med Rädda 
Barnen och Göteborgs Räddningsmission. Två 
starka organisationer som bidrar med en 
innovativ kraft till den samhällsutveckling som 

krävs för att möta morgondagens utmaningar. 
Genom vår utbildning blir du en del av allt detta!

Vi låter den verklighet vi möter utveckla ut- 
bildningen. Det är en del av folkhögskolans väsen, 
att bygga på de erfarenheter och förutsätt- 
ningar som våra deltagare har med sig. Dalslands 
folkhögskola erbjuder en unik lärande miljö där vi 
praktiserar integration varje dag. Nästan hälften av 
våra deltagare på andra linjer kommer från andra 
länder. Det är många gånger tufft men det är 
lärorikt, att tänja på sina gränser driver den 
personliga utvecklingen.

Det är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning 
på folkhögskola till integrationspedagog. Även 
om vi har utbildat integrationspedagoger sedan 
2016 och även om folkhögskolor i mer än 40 år 
har yrkesutbildat fritidsledare så är detta ett nytt 
och unikt upplägg. Anta utmaningen och sök till 
oss. Här gör du dig redo för den stora utmaningen. 
Dagens och morgondagens samhällsutveckling 
kommer att behöva dig.

Mer fakta om utbildningen på nästa sida och på 
www.dals.fhsk.se

Studera till integrationspedagog
och var med och 
gör skillnad!

2-årig yrkesutbildning till integrationspedagog gör dig till:
 • Samhällsutvecklare, där du skapar möten som gör skillnad
 • Mellanrumsarbetare, du lotsar människor mellan program och institutioner
 • Fältarbetare, ditt uppdrag är verkligheten och den kan du möta i många olika roller



Om utbildningen & 
Dalslands folkhögskola
Dalslands folkhögskola i Färgelanda erbjuder en 
rad förutsättningar. Vi har ett internat med 40 
rum i studentkorridor. Om du vill kan du få en 
egen bostad och folkbokföra dig hos oss. Skolan 
har en internationell prägel, inte minst genom att 
nära hälften av alla deltagare kommer från andra 
länder. 

Vi har globala volontärer som jobbar hos oss, i år 
från Nigeria och Uganda. Vi gör en studieresa och 
lär känna Europa. Vi har deltagare som praktiserar 
i andra länder.

Kursinnehåll
Upplägget med två år är nytt, kursplaner kommer 
på hemsidan www.dals.fhsk.se först i början av 
2018. Här följer en förhandstitt på vad kurs- 
planerna bland annat kommer att innehålla:

 • Ett integrationsperspektiv på samhälls- 
utveckling, utanförskap, framtid och  
möjligheter. 

 • Vi kommer i två år att borra i frågan om 
vad integration egentligen är med hjälp 
av begrepp som exempelvis assimilering, 
mångkultur, stuprörssamhälle, inter- 
kulturalitet, utanförskapsområde. Vi undrar 
om någon känner sig innanför och söker 
svar på varför bilar brinner i förorter? 

 • Metoder för samhällsanalys och bak- 
grund till varför brister i välfärden leder till 
utanförskap

 • Civilsamhällesfrågor, en orientering om 
den pågående omförhandlingen av  
samhällskontraktet, är den nuvarande 
samhällsmodellen hållbar, vilka alternativ 
skymtar i horisonten?

 • Mänskliga rättigheter, FN:s system för 
uppföljning, rättighetsbaserade arbets-
metoder.

 • Värdegrund, lagar och regler inom offentlig 
förvaltning, vem kan driva socialtjänst?

 • En internationell utblick med fokus på 
de faktorer som driver människor att fly, 

prognoser för kommande klimatpåverkan, 
orsakerna till orättvis fördelning av ökade 
globala inkomster.

 • Yrkeskunskaper som krävs som elev- 
assistent eller språkstödjare inom skola 
eller omsorg. 

 • Metoder och redskap för socialt entre-
prenörskap, för att driva medskapande 
processer, för att underlätta själv- 
organisering och stötta empowerment.

 • TMO – trauma medveten omsorg, Tryggare 
tillsammans, ett koncept för child safe-
guarding

 • Demokratiutveckling, delaktighet och med-
skapande i samhällsbygget.

 • Rasism, främlingsrädsla, marginalisering, 
polarisering mellan folket och  
etablissemanget.

 • Chans till meriterande utlandspraktik om 
du tänker dig en internationell karriär.

 • Och alla samhällsfenomen som kommer 
att dyka upp men som vi ännu inte känner 
till.

Antagning och ansökan
För att bli antagen ska du delta i en informations-
dag med aktuell information, personlig intervju 
och studieplanering. Du ska ha allmän behörighet 
motsvarande svenskt gymnasium, med engelska 
5 och svenska 2 eller SVA 2 samt en mognad och 
lämplighet för att jobba i utmanande situationer.

Ansökan senast 7 maj 2018. Därefter i mån av 
plats. Obligatoriskt att delta i en informations- och 
intervjudag, den 18 eller 19 maj . Ansökan görs 
helst med app eller dator i Schoolsoft.

Du kan ansöka om CSN-stöd på eftergymnasial 
nivå.

På vår hemsida kommer aktuella uppdateringar 
om innehållet och kursplaner för de två åren. Gå in 
på www.dals.fhsk.se där finns den senaste infor-
mationen om antagningsläge, intervjudagar med 
mera.


