Grundskola, särskola, gymnasieutbildning

Baskurs
Baskursen passar dig med funktionsvariation som vill
studera på folkhögskola för att få nya kunskaper och
infallsvinklar. Du kan välja mellan olika profiler beroende på
dina intressen.
Utbildningen innehåller en stor variation av teoretiska och
praktiska moment. En gång varje läsår erbjuder vi en resa
utomlands till självkostnadspris för de som vill och kan.
Vi gör också studiebesök och dagsutflykter för att vidga
vyerna. Alla resor förbereds och efterarbetas i skolan. Vi
lägger stor vikt vid hälsa och välbefinnande och skolans
hälsoinriktning löper som en röd tråd genom våra kurser.
Baskursen har tre olika profiler där man läser på heltid
eller deltid. Vi tar hänsyn till deltagarnas olika inlärningsstilar, pedagogiska önskemål och behov.
ALLA FÅR EN INDIVIDUELL STUDIEPLAN
När du börjar på skolan kommer du och din klassföreståndare att göra upp en individuell studieplan för dig. Du väljer att läsa de kurser som du saknar godkända betyg i eller
behöver repetera. För den som snabbare vill bli behörig i
svenskämnet, kan vi erbjuda en intensivutbildning.

FAKTA
LÄNGD

Ansökan görs inför varje nytt läsår.

ANTAGNINGSVILLKOR

Inga särskilda krav, du ska dock vara
minst 18 år.

ANSÖKAN

Senast den 15 april. Löpande
antagning hela läsåret i mån av plats.
Ansök här:
www.rjl.se/Varnamofolkhogskola/Ansokan

KOSTNAD

VI ERBJUDER
Svenska Grund,1, 2, 3
Svenska som andra språk Grund,1, 2, 3
Engelska Grund, 5, 6, 7
Matematik Grund, 1, 2, 3, 4, 5
Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
Religionskunskap 1, 2
Historia 1a1, 1a2, 2

Du betalar visst material och utlandsresan
själv, om du väljer att följa med på den. Vi
strävar alltid efter att hålla kostnaderna på
en rimlig nivå.

INTYG OCH STUDIEOMDÖME
När du avslutat allmän kurs får du ett intyg på de behörigheter du är godkänd i. Du får också ett studieomdöme som du sedan kan använda när du söker till högskolan i en särskild kvotgrupp. Omdömet ges i en sjugradig
skala och är en helhetsbedömning kring studieförmågan.
I bedömningen ingår kriterier som att ta ansvar för sina
studier, förmåga till analys och överblick, förbättring av
kunskaper och färdigheter samt social kompetens.
I profilen ges ett särskilt intyg.

Helena Petersson
010-244 90 24, 070-579 36 59
helena.petersson@rjl.se

LÄSÅRSTIDER

Hösttermin vecka 34 – 51.
Vårtermin vecka 2 – 23.

KURSANSVARIG

Kurser Värnamo Folkhögskola •

PROFILER
AKTIVITET, KUNSKAP, ORIENTERING (AKO)
Detta är en profil som passar dig som lägger vikt vid din
psykiska hälsa, vill lära lite nytt, komma ut och träffa folk,
upprätthålla det du redan vet och kan samt få nya, vidgade vyer. Vi läser en del ämnen tillsammans medan andra
utformas individuellt. Vi gör studiebesök efter deltagarnas
intressen och önskemål och som passar profilen. Kurserna
ges två dagar i veckan och inga särskilda förkunskaper
krävs. Man jobbar i sin egen takt utan stress och press.
INNEHÅLL
Engelska, datorkunskap, biblioterapi, idrott och friskvård,
samhällskunskap och klasstimme. Möjlighet finns att välja
även andra kurser, till exempel drama och bild.

LÄRANDE OCH KREATIVITET (LOK)
Har du intellektuell funktionsvariation? Har du gått i särskola? Tycker du att färg, form, musik och glädje är viktigt? Älskar du teater eller att vara ute i naturen? Då är LOK
profilen för dig! Vi använder oss av alla våra sinnen i våra
kurser och tränar oss på att uttrycka oss i ord och bild. Vi
jobbar individuellt med siffror, bokstäver, klockan, pengar,
att läsa och skriva. Vi tar på oss kläder efter väder, går ut
och lär oss om årstidernas växlingar, vår närmiljö och vi
plockar in naturen i klassrummet.
Drama och teater är viktigt för denna profil. En eftermiddag i veckan arbetar vi med skolans teaterpedagog. Vi har
föreställningar för publik och åker ibland på turné.
I drama lära man sig att leva sig in i hur någon annan tänker,
att uttrycka sin egen åsikt, att säga ja och att säga nej. Man
stärker självförtroende och självkänsla. I kursen Teaterfolk,
är alla på skolan, deltagare och personal, välkomna att vara
med. Kurserna ges tre dagar i veckan. Schema läggs individuellt, ca 10-15 timmar i veckan.
INNEHÅLL
Engelskt drama, livskunskap, idrott och hälsa, klasstimme,
svenska, naturkunskap och matematik, teater, bild, datorkunskap och teaterfolk.

• Kurser Värnamo Folkhögskola

TEORI OCH PRAKTIK (TP)
Behöver du läsa in en grundskole- eller gymnasiekompetens i ett tempo som passar dig? Vill du kanske jobba med
särskolans kurser, kombinera nationella kurser med särskolekurser eller kombinera teoretiska studier med praktik? Då
är basprofilen Teori och praktik på Värnamo folkhögskola
något för dig. Vi erbjuder en individuell utbildning där vi
tillsammans utformar ett personligt schema efter dina
egna förutsättningar och ambitioner. Du kan kombinera
kurser på Baskursen och Allmän kurs. Utöver grundskole
och gymnasiekurser, erbjuder vi profilkurser. De är till för
att stärka självkänsla, självförtroende och för att må bra.
INNEHÅLL
Drama, tillsammans (tillit-samarbete-ansvar), stallvistelse,
estetiska ämnen

KURSER PÅ GRUNDSKOLENIVÅ ENLIGT SKOLVERKETS
RIKTLINJER
www.skolverket.se
Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik

