
 

 

 

 

www.sommenbygdensfolkhogskola.se 

Vill du ha mer information om Allmän kurs? 
 

Kursansvariga Karin Larsson 072-589 85 17 karinl@sommenbygden.se 

Mikael Carlefyr, 073-511 70 87 mikael@sommenbygden.se 

 

Du kan också få mer information om kursen på hemsidan www.sommenbygdensfolkhogskola.se 

 

Allmän kurs med fem inriktningar på  

Sommenbygdens Folkhögskola 
Om Allmän kurs 

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och komvux. Detta är kursen för dig som hoppat av eller aldrig 

gått gymnasiet i Sverige eller behöver läsa klart grundskolan. Här har du möjlighet att läsa de ämnen du 

behöver för att få behörighet till högre studier, eller för att lättare få arbete. Du läser 1 – 4 år beroende 

på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.  

På schemat 

• Svenska som andraspråk Grund och 1, 2 och 3 

• Svenska Grund, 1, 2 och 3   

• Engelska Grund, 5 och 6 

• Matematik Grund och 1  

• Samhällskunskap Grund och 1 

• Naturkunskap 1 

• Historia 1 

• Religionskunskap 1 

Dessa ämnen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Något färre kurser krävs om du är 

intresserad av behörighet till yrkeshögskolan.  

Du kan även läsa Engelska 7, Matematik 2, Naturkunskap 2, Historia 2, Samhällskunskap 2, 

Religionskunskap 2.  

 
Vi erbjuder fem inriktningar 
Beteendevetenskaplig inriktning, inriktning E-sport, inriktning Idrott, inriktning Musik, Allmän inriktning. 

Istället för betyg 

Hos oss får du inga betyg utan en behörighet som motsvarar godkänt i ämnet. Däremot får du ett 

studieomdöme som du kan söka vidare på. Omdömet sätts gemensamt av dina lärare och är ett mått 

på din förmåga till fortsatta studier. 

Sök till Allmän kurs på Sommenbygdens Folkhögskola 

Sista ansökningsdatum: 2020-04-15, i mån av plats även senare, hör av dig till skolan. 

Kursstart: 2020-08-17 

Studietakt: Heltidsstudier (100%) Kursen är studiestödsberättigad genom CSN. 

Antagningsvillkor: Minst 18 år. Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare. Stor vikt 

läggs ditt personliga brev, samt din motivation. 

Kostnader: All undervisning är gratis men du betalar en terminsavgift på 1000 kr per termin för att täcka 

försäkring under skoltid, kopiering, studiematerial, studiebesök m.m. Du får låna läroböcker av skolan.  
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