Har du betyg i SFI kurs D och vill fortsätta att studera svenska?
Vill du förbereda dig för studier inom vård och omsorg?

Vill du bli behörig till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning?

Välkommen att läsa

Allmän kurs

på Hyllie Park Folkhögskola!
Du kan välja mellan tre olika utbildningar. Kurserna är formade efter vilket mål du har
med dina studier. De tre olika inriktningarna är alla på grundläggande nivå
Allmän kurs
med fokus på svenska
för dig som vill fokusera på
svenska språket för att bli behörig till kortare yrkesutbildningar

Allmän kurs
vårdförberedande
för dig som i framtiden
vill arbeta inom vård
och omsorg

Allmän kurs grund
för dig som vill fortsätta
att studera på gymnasiet och vidare till högre
utbildning

Kurserna är folkhögskolekurser vilket innebär att studierna bygger på samarbete i grupp och
samtal i klassrummet, och inte bara på enskilda uppgifter. På kurserna läser du svenska och
andra ämnen i olika teman. Dessa teman utgår ifrån deltagarnas intressen och erfarenheter.
Exempel på teman kan vara “Ett hållbart Malmö” eller “Mänskliga rättigheter”.
Du studerar heltid, vilket innebär att du oftast har lektioner måndag – fredag mellan klockan
8.30 och 14.30. Du behöver också studera och göra uppgifter hemma.
Om du når målen för kursen kan du få intyg över att du har kunskaper motsvarande grundskolenivån (behörighet). Kurserna har olika innehåll och kan vara olika långa. Du studerar på en
av våra skolor i Malmö – på Elinelundsvägen eller Stensjögatan.
Ansökan gör du på hyllieparkfolkhogskola.se Där finns också mer information om kurserna och skolan. I tabellen nedan ser du en sammanställning av kurserna.
Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare om du har frågor
Elna Axelsson, elna.axelsson@hylliepark.se, tel. 0722-50 41 24
Eva Lotta Larsson, evalotta.larsson@hylliepark.se, tel. 040-37 59 60

ALLMÄN KURS SVENSKA

ALLMÄN KURS VÅRD

ALLMÄN KURS GRUND
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Svenska som andraspråk
Vårdkunskap
Matematik
Omvärld och svenska
Tema

•
•
•
•
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Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Tema

• Svenska som andraspråk

•
•
•
•

Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap

Hur länge 1–1,5 år
studerar du?

1–1,5 år

1–2 år

Var studerar Stensjögatan 3
du?

Stensjögatan 3

Elinelundsvägen 55

Vem passar För dig som vill lära dig mer svenskursen för? ka för arbete eller kortare yrkes
utbildning

För dig som vill lära dig mer svenska för arbete eller kortare yrkes
utbildning inom vård och omsorg

För dig som vill fortsätta studera
på gymnasienivå och därefter
högre studier

Vad studerar • Svenska som andraspråk
du? • Engelska
• Matematik
• Kultur och skapande
• Omvärld och svenska
• Tema
Vilka ämnen får • Svenska som andraspråk
du behörighet i?

www.hyllieparkfolkhogskola.se

