NÅ DIN EGEN FULLA POTENTIAL

FOLKHÖGSKOLEÅRET
FÖR LÄROPLIKTIGA

I augusti 2021 inleds
vid folkhögskolorna en
utbildning avsedd för
dem som går ut grundskolan; Folkhögskoleåret. Utbildningen tar
ett läsår i anspråk.
Efter utbildningen kan
man söka sig vidare
t. ex. till gymnasieeller yrkesutbildning.

FÖR VEM?
För unga
 som vill förbättra sina grundläggande färdigheter

 som behöver stöd för att stärka sina livsfärdig-

heter och sin vardagskompetens

och studiefärdigheter för att nå framgång i sina
studier på andra stadiet

 som har nytta av gemenskap, individuell

 som behöver stöd för att finna studiemotivation

 som har avbrutit en yrkesutbildning eller

 som vill få klarhet i sina framtidsplaner

handledning och handlett boende
gymnasieutbildning

VARFÖR FOLKHÖGSKOLA?
Folkhögskolan erbjuder en gemenskapsinriktad lärmiljö där man möter de
unga på ett helhetsbetonat sätt. Vid
folkhögskolan kan man välja studieinnehåll som intresserar en själv och
studera tillsammans med andra unga.
Folkhögskoleåret förstärker studiefärdigheter, kunnande och motivation
samt stödjer den unga i planeringen av
sitt liv och sin framtid. Hela folkhögskolan handleder utveckling och lärande
på den ungas väg mot att nå sin fulla
potential.

VAD ERBJUDER UTBILDNINGEN?
Utbildningen består av gemensamt innehåll (Grunder
för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria
bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga 2021) och
folkhögskolvisa valfria studier.
Gemensamt innehåll i utbildningen:
 Vardagsfärdigheter och livskompetens (minst 4 sp)
 Studie- och arbetslivsfärdigheter och självkännedom






(minst 4 sp)
Interaktions- och kommunikationsfärdigheter (minst 4 sp)
Grundläggande matematiska färdigheter och
problemlösningsförmåga (minst 4 sp)
Aktivt medborgarskap (minst 4 sp)
Studie- och karriärplaneringsfärdigheter (minst 4 sp)
Valbara inriktade studier (max 29 sp)

Den unga kan välja valbara inriktade studier i enlighet
med eget intresse och utbudet vid folkhögskolan i fråga.
Valbara studier kan t. ex vara språk, konst och teater, musik,
dans, motion och hälsa, friluftsliv och djurvård.
Vid vissa folkhögskolor kan de läropliktiga också
höja sina vitsord på grundskolans avgångsbetyg,
bekanta sig med yrkesstudier eller
få en inblick i högskolestudier.

Det är också möjligt att bo på folkhögskolan under studietiden. Det är ett
ypperligt sätt att bekanta sig med ett
självständigt studieliv som ändå präglas av gemenskap. Studier, måltider
och boende är avgiftsfria inom utbildningen riktad till läropliktiga.

HUR SÖKER MAN
TILL FOLKHÖGSKOLA?
Sök till utbildningen Folkhögskolåret
för läropliktiga genom att ta kontakt
direkt till folkhögskolan som ordnar
utbildningen.
Folkhögskolåret-utbildningarna och
folkhögskolorna som ordnar utbildningen finner man via folkhögskoleutbildningens sökmotor folkhogskolor.fi. Välj
i sökmotorn först fältet utbildningsform
och där Folkhögskoleåret för läropliktiga och tryck på ”sök”. Sökmotorn letar
då fram de utbildningar som erbjuds.

FÖR MERA INFORMATION
folkhogskolor.fi
Suomen Kansanopistoyhdistys
– Finlands Folkhögskolförening ry

