
Naturvetenskapligt Basår

En broschyr från
Sörängens folkhögskola



Naturvetenskapligt Basår
Det naturvetenskapliga basåret på Sörängens 
folkhögskola ger dig som inte gått tekniskt 
eller naturvetenskapligt program på gymnasiet 
möjlighet att komplettera din tidigare behörighet 
med de naturvetenskapliga ämnena.
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Sörängen
Naturnära skola med stark kulturprofil

Sörängens folkhögskola ligger i naturskön miljö i utkanten av 
Nässjö. Själva skolområdet för tankarna till Astrid  Lindgrens 
Bullerbyn och ligger cirka 20 minuters gångväg från Nässjö 
 centrum. Bussförbindelserna med centrum är utmärkta.

Kursutbudet på Sörängen har en utpräglad kultur profil med 
 undervisning i skrivande, foto grafi, måleri, keramik och 
 animation. Det finns även allmänna kurser samt ett natur-
vetenskapligt basår.

På skolan finns cirka 70 internatboenden. Frukost, lunch och 
middag av hög kvalitet serveras normala veckodagar.



Studierna på naturvetenskapligt basår kan ge behörighet till naturvetenskap-
liga utbildningar på högskola och universitet där ett eller flera av ämnena 
biologi, fysik, matematik eller kemi krävs. Tempot på basåret är högt och vi 
rekommenderar att du repeterar matematik 1+2 innan höstterminen startar. 
Sätt gärna upp mål för dina studier på ett tidigt stadium. Då är det ofta 
lättare att motivera sig.
 Under de senaste åren har vi investerat i ny laboratorieutrustning, vilken
vi är mycket glada och stolta över. Lärarna på basåret har lärarlegitimation 
för gymnasiet och är mycket välutbildade inom sina ämnen. (Vår kemilärare 
har en doktorsexamen i organisk kemi.) Tillsammans med dem har du 
möjlighet att läsa ett intensivt och inspirerande år fyllt med naturvetenskap 
och matematik. Ett år som öppnar nya möjligheter för dig. Ett år som gör 
skillnad.

Naturvetenskapligt 
basår



• DNA-identifikation via elektrofores
• Kromatografi
• Infärgningstekniker för mikroskopering
• Mikrobiologisk odling
• Korsningsförsök med bananflugor
• Provtagning för miljökemi
• Elektrolys
• Organisk syntes
• Datorstödd beräkning av makromolekyler 
• Bestämning av elementarladdningen
• Fotoelektrisk effekt

På det naturvetenskapliga basåret 
kommer du exempelvis få tillgång 
till tekniker som:



Naturvetenskapligt år 
ger behörighet

Om du saknar något eller några ämnen i våra antagningskrav har 
du möjlighet att gå ett förberedande naturvetenskapligt år. Du är då 
garanterad plats på naturvetenskapligt basår.

Läs tillvalskurser på kvällstid
Skolan erbjuder tillvalskurser under flera vardagskvällar som till 
exempel musik. Kanske har du ett eget intresse som du vill dela med 
andra i en organiserad grupp? I så fall försöker skolan stötta dig på 
lämpligt sätt i detta.

Preliminär ämnesplan
Naturvetenskapligt basår innehåller dessa ämnen:
Biologi 1+2, Fysik 1+2, Kemi 1+2, Matematik 3+4+5



En plats med  
lång historia 

Mycket är sig likt från tiden 
då bondbarnen läste på Sörängen

För 140 år sedan, 1876, startades den skola i Nässjö som 
i dag kallas för Sörängens folkhögskola. Eleverna kom då 
från de omkringliggande bondgårdarna i Småland.

I början av 1900-talet byggdes det Sörängen vi känner i 
dag, en slags Astrid Lindgrensk Bullerbyn med röda trähus 
placerade runt en 300 år gammal ek. Eken står fortfarande 
kvar och har blivit något av Sörängens hjärta. 

2016 gjordes ett riktigt filmfynd då en hög med filmrullar 
hittades på skolans vind. Filmerna skildrar vardags livet på 
Sörängen under 1940-talet. Elever och lärare ses studera, 
sjunga och idrotta – samtidigt som ett brinnande världskrig 
pågår ute i världen. Se delar av filmen via länken till vänster.

Studiecirkel i skolbiblioteket, tidigt 1940-tal. Den 300-åriga eken står kvar. Maskerad på Sörängen folkhögskola hösten 1945.

https://youtu.be/FbPl2Pp7jo0


En skola med  
stark kulturprofil

Sörängens folkhögskola satsar mycket på att ge kursdeltagarna 
spännande kulturupplevelser. Tolv gånger om året arrangeras 
 Kulturlunch – konserter, föreläsningar och workshops med 
professionella artister och kulturutövare. Här har eleverna i form 
av skolans Kulturråd en möjlighet att påverka innehållet, sköta 
scenljud och ljus samt arbeta med scendekor och presentation.
    Skolan arrangerar också ett årligt bokprojekt sedan en tid 
tillbaka. Projektet innebär att alla elever på skolan läser samma 
roman och utifrån innehållet skapar egna konstverk. I den årliga 
vårutställning på Nässjö Konsthall visas sedan verken upp inför 
allmänheten – med romanens författare närvarande om möjligt.

FRI

ENTRÉ

Sörängens Folkhögskola presenterar Hos oss är kulturen alltid huvudrätt!

SPINNING JENNIES
Lunchkonsert på Sörängens Folkhögskola, onsdag 9 september.

Lunch (70 kr) serveras från klockan 12.00.

Konserten börjar klockan 13.00 (fri entré!) 
Se lunchmenyn på Sörängens facebooksida: www.facebook.com/sorangen

AMERIKANSK BERGSMUSIK FRÅN STOCKHOLMS FÖRORTER

Klicka på länkarna för att se filmklipp från konserter med  Trummor & Orgel • Spinning Jennies • Franska Trion • Nino Mick • Manuel Bellone

Musikartister, konstnärer, serietecknare, forskare, fotografer, 
ståuppkomiker m.m. har framträtt på Sörängens Kulturlunch.

https://www.youtube.com/watch?v=8RNP9x5vQWI
https://www.youtube.com/watch?v=X0MXlmVajHA
https://www.youtube.com/watch?v=ibtcyCKLPZo
https://youtu.be/pftUX5ozEDM
https://youtu.be/wNPmESjlouQ


Sörängen kvällstid 
Musik, idrott, teater och film är några 

av fritidsaktiviteterna på skolan 

Som studerande på Sörängens folkhögskola har du rätt att 
använda skolans lokaler dygnet runt. Här finns ett litet och 
välsorterat bibliotek med böcker och tidskrifter. 
    I elevernas hus Gläntan finns två nya moderna kök, 
 trevlig matsal, storbildsteve med DVD och biljardbord.
 I skolans stora gymnastiksal finns gymutrustning för 
egen träning och idrott som frivillig kurs. De skogrika 
 om givningarna har motionsslingor och elljusspår. 
   En kväll  i veckan finns en musiklärare på skolan som stöd 
för dem som vill spela och sjunga i band. 
   Eleverna sammanstrålar även i egna kvällsaktiveter som 
filmklubbar, stickkaféer, yoga, teatergrupp, podcast, serie-
tidningsklubb, skolkör med mera.

Micke håller i musikkvällarna på tisdagar. 2015 började skolans elever sända en egen podcast.På skolscenen spelas teater.



Skoltidning
Elevernas eget magasin  

skildrar livet på skolan 

Tre till fyra gånger om året ger eleverna på Sörängen ut ett 
eget pappersmagasin. I tidningen samlas intervjuer, noveller, 
poesi, illustrationer och fotografier och mycket annat som 
på något sätt anknyter till livet på Sörängens folkhögskola. 

Skoltidningerns redaktion leds av skolans författar elever 
som planerar innehållet och samordnar materialet som 
kommer in från skolans övriga elever. 

Inför varje nytt nummer anordnas en fest på skolan där 
redaktionen högläser ur tidningen och besökarna blir bjud-
na på chips, läsk och smågodis. Precis som arbetet med en 
riktig tidning ska gå till tycker vi!



Sörängens matsal med takmålning av Simon Gate. Skolbiblioteket. Elevernas hus Gläntan.

Ett av två elevkök i Gläntan. Entrén i skolhusetGymnastiksalen.

Lokaler och boenden på Sörängens folkhögskola



Sörängen utomhus, sommar

Sörängen utomhus, vinter



Bra att veta
Information om terminsstart och kursavgifter hittar du på 
Sörängens folkhögskola hemsida:
http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/

Om du har frågor kring internatboende eller avgifter, 
kontakta expeditionen:
Telefon: 0380-55 35 05
E-mail: sorangens.folkhogskola@rjl.se

För mer information om Sörängens Folkhögskola:
http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Om-skolan/

Följ Sörängens folkhögskola på Facebook. 
http://www.facebook.com/sorangen 

Länkar till skolans linjebloggar:
http://www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Om-skolan/Blog-
gar/
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