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ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ
Allmän kurs är det självklara alternativet till gymnasieskola eller Komvux. Den är till för dig
som behöver komplettera din utbildning från gymnasiet. Här på Eskilstuna folkhögskola
har du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans och
tid till eftertanke. För oss är dialog, kunskap och personlig utveckling lika viktiga.
Kurstid
Se skolans hemsida: eskilstunafolkhogskola.nu
Kostnader
All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500kr/termin tas ut (1 000 kr
läsår) som täcker kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter.
Ansökan
Ansökan sker via vår hemsida eskilstunafolkhogskola.nu
Kursens mål
Att du ska få motsvarande gymnasiekompetens och behörighet för vidare studier. Förutom
behörigheter får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället och
dessutom utvecklas som människa.
Kursinnehåll
Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du läser
på din nivå och fortsätter där du är.
Du läser ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia
och religion och flera av dessa ämnen kan läsas på olika nivåer. Hur lång tid du går allmän
kurs beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.
På kursen får du utveckla din studieteknik och din förmåga att ta ansvar för och planera
dina studier. För att bredda och fördjupa dina kunskaper genomför vi temastudier under
vissa perioder av läsåret. Detta sker både individuellt och i grupp.
Extra stöd
Som deltagare har du rätt till det stöd du behöver för att kunna klara av dina studier. Du har
möjlighet att få stöd både enskilt och i grupp med utgångspunkt i dina behov.

