
utbildar i Färgelanda och Trollhättan

Jag tog 
chansen!

Jag med!

Vi ger dig en annan chans! 
Alla folkhögskolor erbjuder Allmän kurs som leder till behörighet att läsa 
vidare. När du tittat i den här foldern tror vi att du förstår varför du ska välja 
just Dalslands folkhögskola!

Här hittar du allt vi erbjuder i Färgelanda.
Där finns också ett internat där du kan bo!
Mer information finns på Facebook och på

www.dals.fhsk.se  Där hittar du också vårt kursutbud i Trollhättan.

Dalslands folkhögskola

Jag med!

Jag med!

Jag med!



Dalslands folkhögskola
Vår skola i Färgelanda präglas av en internationell 
miljö. Nästan hälften av våra deltagare kommer 
från andra länder, vi har utbytesstudenter från 
Kina och många nyanlända. Vi utbildar i inte-
gration och försöker leva upp till det. Vi erbjuder 
spännande, intressanta och ibland krävande möten.

Allmän kurs
Allmän kurs är ett alternativ till annan vuxenut-
bildning. Du läser in gymnasiet med en planering 
som bygger på vad du har med dig av studier och 
erfarenhet. Genom att läsa om aktuella händelser 
i samhället får du kunskaper motsvarande gymna-
siet och lite till. Många läser bara ett år, men för 
att du ska kunna komma som du är och gå vart 
du vill kanske du behöver kombinera ett par av 
kurserna under 2–3 år.

Behörighetsintyg och omdömen ger 
framtidsutsikter
Du får ett behörighetsintyg som ger dig möjlig-
heter att söka in på yrkeshögskola, högskola och 
universitet. Vi ger inte betyg över vad du har 
presterat, vi har väldigt sällan prov utan du får ett 
omdöme om dina framtida studieförutsättningar. 
Vi värderar inte din historia utan fokuserar på din 
framtid. Ett bra omdöme ger goda chanser att 
komma in på olika högskolor.

Välj den kurs som passar dig
Du kan gå Allmän kurs på olika sätt beroende på 
förkunskaper och ditt mål med studierna. Vad du 
än väljer så är du en del av folkhögskolans gemen-
skap med aktiviteter som förmiddagsfika varje dag.

• Allmän kurs Fokus
Kursen för alla som vill studera på folkhögskola, 
och kanske bo på skolans internat. Utöver studi-
erna på gymnasie¬nivå får du vara med om film, 
musik, kanske teater, upplevelser i skog och mark, 
resor och äventyr som vi skapar tillsammans.
Förutsättningar för att bli antagen: Lust, mo-
tivation och kunskaper motsvarande den 9-åriga 
grundskolan. Du som kommer från ett annat land 
ska ha svenska motsvarande SVA-grund.

• Allmän kurs Omstart
Ett basår för den som behöver en bra start för att 
kunna ta nästa steg. Det är en vuxenutbildning som 
ger grundskolekompetens. Du läser omvärldskunskap 
och det du missade. Du som behöver studerar svenska 
som andraspråk SVA-grund (SFI-D). 
Förutsättningar för att bli antagen: Om du kan 
svenska räcker det med viljan att studera. Du som 
kommer från ett annat land ska klara av vårt test på 
A2-nivå, testet motsvarar SFI-C. 

• Allmän kurs Svenska
Kursen för dig som vill läsa svenska på gymnasie nivå 
SVA 1, 2 eller 3. Tillsammans med övriga studier 
leder denna kurs till svensk högskolebe hörighet.
Förutsättningar för att bli antagen: Klara av vårt 
test motsvarande SVA-grund (SFI-D). 

• Allmän kurs Integration
Det är en del av Allmän kurs och ett steg mot behörig-
het. Du läser yrkeskunskaper för integrationspedago-
ger, ett omfattande innehåll med exempelvis mänskli-
ga rättigheter, asyllagstiftning, traumabearbetning och 
mycket mer. Du som saknar tidigare gymnasiestudier 
hinner inte med alla behörigheter på ett år. 
Förutsättningar för att bli antagen: Mognad och 
lämplighet, du som inte har svenska som modersmål 
ska klara av vårt språktest SVA-grund.

• Allmän kurs Yrke
En del av Allmän kurs, ett steg mot behörighet 
med yrkeskunskaper för att arbeta inom vård, om-
sorg och skola. Ett bra integrationsperspektiv samt 
värdegrund inom offentlig förvaltning. Du kan få 
jobb elev- eller IT- assistent och språkstödjare inom 
skola eller omsorg, med mera.
Förutsättningar för att bli antagen: Mognad, 
lämplighet och gärna Allmän kurs Integration.  
Du som inte har svenska som modersmål ska klara 
av vårt språktest SVA-grund.

Våra utbildningar i integration ges i samverkan 
med Göteborgs Räddningsmission och Rädda 
Barnen. Save the Children finns längs hela flyktens 
väg både utanför och i Europa. Sista ansöknings-
dag är 31 mars och därefter i mån av plats.

Profilkurser eller särskild kurs
Livslinjen
Denna kurs har gett profil åt Dalslands folkhög-
skola i 15 år. Livslinjen har skapat utrymme för 
många att hitta en ny riktning i sitt liv. Kursen 
bygger på att alla kan och vill förändra sin egen 
situation när den egna tanken, känslan och över-
tygelsen finns. Du väljer själv hur ditt fortsatta 
liv ska se ut. Tvivlar du? Gå in på vår hemsida, 
läs mer och hitta telefonnummer till ansvarig 
lärare och ring. Hon kan berätta för dig om ett 
kursinnehåll som kan ge dig nya perspektiv och 
möjlig heter i ditt fortsatta liv. Kom till oss på 
prova-på-dagar i slutet av april, träffa oss och årets 
deltagare. Kolla hemsidan eller ring om datum 
och program!

Kursen berättigar till CSN-stöd. Arbetsförmed-
lingen kan i vissa fall låta dig läsa kursen med 
bibehållet aktivitetsstöd. Tag kontakt med oss 
eller direkt med dem.

Integrationspedagog plus
En eftergymnasial ettårig kurs på helfart för dig 
som vill jobba med – eller kanske redan gör det 
– människor, integration, demokratiutveckling, 
delaktighet och medskapande i samhällsbygget.  
Vi tänker bortom mottagandet av människor på 
flykt och söker svar på varför bilar brinner i förorter? 
Chans till 6-veckors meriterande utlandspraktik 
för dig som tänker dig en internationell karriär. 
De flesta praktiserar i Sverige, ofta i kommuner 
eller i någon av civilsamhällets organisationer. 

OBS! Att sista ansökningsdag för Integrations-
pedagog plus är redan 31 mars. Därefter i mån av 
plats. För att bli antagen ska du ha gymnasium 
eller allmän kurs med svenska 2 och engelska 5. 
Du kan ansöka om CSN-stöd på eftergymnasial 
nivå. Hämta en pdf med mer information på vår 
hemsida.



Dalslands folkhögskola erbjuder egen 
bostad i Färgelanda
I Färgelanda kommun bor det nästan 7 000 perso-
ner. Det finns bra bussförbindelser från Uddevalla 
och en direktlinje med Göteborg. Folkhögskolan 
ligger alldeles intill torget med medborgarhus, 
butiker, busstation, systembolag, post, bank mm. 
Skolans internat har 40 platser. Den som vill får 
en bostad i studentkorridor med tre mål mat om 
dagen till en mycket rimlig kostnad. Mat och eget 
rum 3 900,- eller 4 500,-/mån beroende på rum-
mets storlek. Se mer info på hemsidan.

Folkhögskolan är för dig som är  
18 år eller mer
Många som studerar på folkhögskola är runt 
18–25 år men man får vara hur gammal som helst 
och det är alltid positivt för livet på skolan om det 
är fler som har lite mer livserfarenhet att dela med 
sig. Alla deltagare är vuxna och tar därmed ett stort 
ansvar för sina studier. Styrkan med folkhögskola är 
att man jobbar mycket i grupp och stöttar varandra 
att lyckas tillsammans med våra erfarna lärare.

Kostnader och studiemedel
Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv 
för litteratur, skrivmaterial etc. Terminsavgiften är 
1 500,- i den ingår utskrifter, kopior, en del obli-
gatoriskt material, några gemensamma måltider 
och förmiddagsfika alla dagar. Fikat är en viktig 
del av folkhögskolegemenskapen och räknar du på 
alla dagar så är det knappt 9 kronor för kaffe och 
smörgås som ingår i avgiften! Du kan söka studie-
medel från CSN för alla våra kurser, eventuellt har 
du rätt till stöd på annat sätt från Försäkrings-
kassan eller Arbetsförmedlingen hör med dem 
eller med vår studievägledare.

Läsåret 2017 - 2018
Höstterminen 2017  börjar 2017-08-21 

slutar 2017-12-22
Vårterminen 2018  börjar 2018-01-08 

slutar 2018-06-01

Ansökan och information
På hemsidan www.dals.fhsk.se hittar du ansök-
ningsblanketter, en pdf att ladda ner och posta 
till oss, gärna nu men senast 31 maj, obs att för 
utbildning till integrationspedagog gäller 31 
mars. Där finns också telefonnummer till lärare 
som är ansvariga för olika kurser. Om du undrar 
vilken kurs som kan passa för dig – ring till oss på 
0528 – 758 80.

Dalslands folkhögskola
Folkhögskolevägen 6, 458 30 Färgelanda

Tel: 0528-758 80 Mail: dalslands.folkhogskola@vgregion.se
www.dals.fhsk.se


