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Vi ger dig baskunskap och yrkeskompetens!

F

olkhögskolan är en alldeles egen utbildningsform.
Undervisningen bygger på varje studerandes aktiva
deltagande, med utgångspunkten att alla har något
att tillföra. Vi jobbar ofta med teman och i projektform.
Kunskapen står i fokus – fast på ett annorlunda sätt.
Många elever bor på internatet. Det är ett bra sätt att
komma andra människor nära. Vi får ofta höra av tidigare
studerande att ”det var det bästa året i mitt liv”.

Behörighetsgivande/allmänna kurser. För dig som vill läsa in gymnasie
kompetens och högskolebehörighet eller komplettera ditt gymnasie
betyg. Du kan välja mellan nedanstånde profiler. Ansökan: 20/5, därefter
löpande antagning. Kurstart: 24/8.
är för dig som vill läsa in NV-programmets behörigheter
i matematik, fysik, kemi och biologi.

naturbasåret

är kursen för dig som vill utvecklas inom det musikaliska fältet.
Ensemblespel, improvisation och individuell undervisning.
umus

har inriktningen människa och samhälle. Samtal, diskussioner
och skapande u
 ttrycksformer är centrala i kursen.
livskursen

globalkursen

Varför
Ljungs
kile?
Därför!

har en internationell inriktning. Tre frågor ställs genom

Boende: Skolans internat har plats för 120 studerande. Eget eller delat rum, med eller utan
toalett och dusch på rummet. Du kan också hyra rum i samhället, eller pendla från Uddevalla
och Göteborg.
Studiemiljö: Skolan har natursköna omgivningar och en strålande utsikt över Ljungskileviken. Ett välsorterat bibliotek, datorer, bredband, uppskattad matsal och tillgång till idrottshall
ger goda förutsättningar för ditt lärande.
Ekonomi: Studierna på skolan berättigar till studiemedel. Du betalar för material, service,
måltider och boende, i övrigt är studierna gratis för dig.
Fritid: I Ljungskile finns mycket att göra. Biograf, jazzklubb, ridhus, kajakpaddling, elitfotboll,
tennishall, bibliotek, kulturhus, skog, hav ... Du behöver inte sitta still länge!
Kommunikationer: Täta turer med tåg och buss till Göteborg och Uddevalla. Med bil tar det
20 minuter till Uddevalla och 50 till Göteborg. Oslo når du med buss på drygt tre timmar.
Att söka: Hur ansökan går till varierar från kurs till kurs – se hemsidan för mer information.
Där kan du också skriva ut en ansökningsblankett. Eller hör av dig så skickar vi en med post.

gående i kursen: Hur ser det ut? Varför? Hur kan jag själv bidra till en
rättvis och ekologiskt hållbar värld?
Journalistlinjen. Tvåårig yrkesutbildning där du väljer inriktning mot
tidning eller radio. Praktiska övningar och att vi ger aktiv respons på varandras arbeten lägger grunden för att lyckas i arbetslivet. Ansökan: 15/4.
Kurstart: 20/8.
Fritidsledarutbildningen. För dig som vill arbeta med barn, ungdomar
och vuxna. Fritidsledaren spelar en viktig roll genom att skapa kontakt,
stimulera, leda och administrera olika fritidsverksamheter. Utbildningen är
tvåårig. Ansökan: 15/4. Kurstart: 20/8.
Musiklinjen. Utveckla dina musiktalanger och skaffa dig en grundlig musikteoretisk förståelse. Utbildningen, ett eller två år, är en bra förberedelse
inför högre musikstudier. Ansökan: 19/3. Kurstart: 24/8.
YFK. Yrkesförberedande folkhögskolekurs för dig med lättare intellektuellt
funktionshinder. Pröva på-veckor: 17 och 19. Kurstart: 24/8.
Journalistiskt skrivande. Distanskurs på kvartsfart för dig som söker ett
effektivare språk som lockar till läsning. Ansökan: 1/12 2014. Kurstart: 7/1.
Global volontär. Ettårig utbildning i internationellt utvecklingssamarbete
med ett 4,5 månaders praktik som volontär i Södra Afrika. Ansökan: 15/4.
Kurstart: 24/8.
Samtliga datum avser 2015, om inte annat anges.

Gå på bio (tisdagar) ...................................... 1 min
Plocka svamp .................................................. 1 min
Duscha i vattenfall ...................................... 15 min
Bada i havet ................................................... 20 min
Bada i insjö ..................................................... 20 min
Handla mat .................................................... 10 min
Besöka bibliotek ............................................ 1 min
Besöka annat bibliotek .............................. 10 min
Rida ................................................................... 12 min
Handla rättvisemärkt ................................... 1 min
Spela tennis inomhus ................................ 13 min
Spela tennis utomhus .................................. 5 min
Reflektera i kapellet ...................................... 1 min

Äta på restaurang ........................................ 10 min
Springa i skogen ............................................ 1 min
Gå på jazzklubb (en gång i månaden) . 10 min
Spela golf ........................................................ 20 min
Köpa medicin ................................................ 10 min
Gå på konserter .............................................. 1 min
Gifta sig ............................................................. 1 min
Spela fotboll .................................................... 1 min
Se på elitfotboll (Superettan) .................. 20 min
Segla eller paddla havskajak ................... 20 min
Spela innebandy och badminton ............ 1 min
Besöka vårdcentral och tandläkare ........ 9 min
Besöka Gröna Lund ............. Vääääldigt lång tid

Gångavstånd
till allt.
Nästan.

