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Vill du ha mer information om vår Förberedande polis- och 
kriminalvårdsutbildning? 

Kontakta kursansvariga Karin Holmbom 070-872 39 06 eller Kenneth Eklund 070-581 94 68 

karinh@sommenbygdens.se 

kenneth@sommenbygden.se 

Du kan också läsa mer om kursen på www.sommenbygdensfolkhogskola.se 

 

 

Förberedande polis- och 

kriminalvårdsutbildning  

Sommenbygdens Folkhögskola 
Om Förberedande polis- och kriminalvårdsutbildning 

Vill du bli polis eller jobba inom kriminalvård? Gå en specialinriktad kurs vid Sommenbygdens 

folkhögskola! Kursen ger dig goda allmänna insikter i såväl polisiärt arbete som kriminalvårdsarbete. På 

vår utbildning får du möta yrkesverksamma poliser och kriminalvårdare, samt delta i praktiska övningar. 

Under kursen får du också möta representanter från andra angränsande yrkesområden som tull, 

räddningstjänst, civilanställda inom polisen, rättspsykiatri och säkerhetsföretag.  

Förberedande polis- och kriminalvårdsutbildning för dig som vill 

• Förbereda dig för vidare studier vid landets polisutbildningar 

• Förbereda dig inför arbete inom kriminalvården 

• Få ökad säkerhet och förmåga att komma vidare i 

ansökningsprocessen till  

polishögskolorna  

• Vill förbättra din träning och fysiska form inför 

Rekryteringsmyndighetens fysprov 

• Få goda allmänna insikter i vad arbete inom polis och 

kriminalvård innebär 

På schemat  

Vi erbjuder dig ett skräddarsytt schema med ämnen som t.ex. 

konflikthantering,  

etik, kriminologi, polisverksamhet, rättspsykologi, pistolskytte, kommunikation med mental träning och 

kriminalvårdsverksamhet. Du kommer även att få göra en rad intressanta studiebesök t.ex. på 

Polisprogrammet vid Linnéuniversitetet, Rytteriet och Sjöpolisen i Göteborg, Skänningeanstalten, 

Rättspsyk i Vadstena och mycket, mycket annat. I kursen ingår också fysisk träning med bl.a. 

simträning/livräddning, konditions- och styrketräning. 

Sök till Förberedande polis- och kriminalvårdsutbildning  

Sista ansökningsdatum: 2019-06-01  Kursstart: 2019-08-19, gör din ansökan direkt via kurssidan på skolans 

hemsida; http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/sarskild-kurs/forberedande-polisutbildning/ 

Antagningsvillkor: Treårigt gymnasium eller motsvarande med grundläggande behörighet för 

högskolestudier. Vid antagningen sammanvägs betyg, andra meriter och personlig lämplighet. Det 

personliga brev du skickar med vid ansökan har stor betydelse. Slutlig antagning sker efter intervju på 

skolan. Vid intervjutillfället måste du ha med ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.  

All undervisning är avgiftsfri, men kostnader för studiebesök och övningar tillkommer, se information på 

skolans hemsida. Mer information om kursen och antagningen finner du på vår hemsida. 
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