Hovsjö, Södertälje
2017–2018

Allmän kurs
Grund & Fortsättning
Folkhögskola är ett alternativ till Grundvux och Komvux, med längre skoldagar,
fler lärarledda lektioner och därför färre
läxor.
Detta är en kurs för dig som vill få
mycket träning i svenska samtidigt som
du läser andra ämnen.
Du läser på heltid minst ett år och kan
direkt fortsätta på gymnasienivå. Du har
rätt till bidrag från CSN.
Förutom svenska som andraspråk får du
studera matematik, engelska och många
andra ämnen.
Skolan ligger i Hovsjö hub.
För att söka behöver du inte ha avslutade sfi-studier. Vi har grupper för olika
språknivåer och kan även ta emot asylsökande.
Ansökan ska ske på avsedd blankett.
Mer information om kursen och hur du
ansöker finner du på baksidan.

FAKTA OM ALLMÄN KURS
GRUND
Kostnad
Undervisningen på folkhögskolan är gratis.
Varje termin betalar deltagarna en serviceavgift, 1200
kr per termin. Avgiften täcker bland annat försäkring,
kopiering, studiebesök, tillgång till Internet. I serviceavgiften ingår också tillgång till läroböcker i svenska,
engelska och matematik. De studerande kan under året
behöva köpa någon enstaka bok själva.

Antagningskriterier

För att söka behöver du inte ha avslutade sfi-studier. Vi har grupper för olika språknivåer och kan
även ta emot asylsökande.
Sökande ska fylla i sin ansökan själv.

Ansökan måste vara inlämnad till folkhögskolan senast
den 18 april.

Den som uppfyller dessa kriterier kallas med SMS
till intervju före 15 maj. Den som inte kommer till
avtalad intervju förlorar sin plats.
Vid intervjun får alla skriva en kort text på
svenska.
Studiemedel
I slutet av maj beslutar skolan vilka som antas till
De som studerar har rätt att söka studiemedel via CSN olika kurser. I beslutet tas också hänsyn till hur
(Centrala Studiestödsnämnden). Du hittar information kursen kommer att fungera som helhet, bland
om CSN på www.csn.se.
annat utifrån språklig bakgrund, ålder och tidigare
Den som söker måste vara beredd att kunna redogöra
erfarenhet av studier.
för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att
Sökande får besked per brev senast 9 juni om de
få studiemedel. Du kan studera på folkhögskolan utan
antagits eller inte.
att använda studiemedel.
Före 20 juni ska den som antagits till skolan
svara antingen via brev eller mejl att de vill ha sin
Åldersgräns
plats, de måste också närvara på uppropet den 18
Minimiåldern är 18 år.
augusti.
Studieomdöme och intyg
Alla folkhögskolor i Sverige är betygsfria. Du som
läser allmän grundkurs får ett intyg i vilka kurser du
deltagit. Den som läser på gymnasienivå kan också få
ett omdöme i de ämnena.
Heltidsstudier
Studierna omfattar omkring 20 timmar i veckan.
Lektionerna börjar tidigast 08.30 varje dag och slutar
senast 16.00.
Terminsdatum 2017–2018
Start måndag 22 augusti 2017. Avslutning för höstterminen 20 december.
Vårterminen startar 8 januari och slutar 15 juni 2018.
Arrangör
Utbildningen arrangeras av Sankt Ignatios
folkhögskola.
Ansökan och kontakt
Skicka din ansökan till: Sankt Ignatios folkhögskola,
Mälaregatan 4-6, 151 71 Södertälje. Eller lämna den
direkt till oss i Hovsjö hub. Du kan också mejla den
till info@sanktignatios.org.

Ovanstående punkter utgör tillsammans kriterierna för att bli antagen till Sankt Ignatios
folkhögskola.
Att inte få gå kvar på folkhögskolan
Skolan har möjlighet att fatta beslut om att studerande
måste avsluta studierna under pågående läsår. Det
gäller studerande som:
- är borta mer än 20% av lektionerna
- har pågående drogmissbruk
- förstör studiesituationen för sig själv eller andra
av annat skäl inte kan tillgodogöra sig studierna
Beslut att studerande får sluta skolan lämnas skriftligt
efter samtal med lärare och rektor

