FORNBY FOLKHÖGSKOLA 2017
Borlänge – Falun - Ludvika
Fornby folkhögskola ligger i Borlänge i Dalarna. Studiemiljön är härlig. Vackra hus runt en gård med
träddungar och med Tunaån intill. Våra filialer finns centralt belägna i Falun och Ludvika.
Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, kurser i svenska för studerande med annat modersmål
och kurser med konst- och hantverksinriktning. Vi driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell
folkhögskola.
Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet att
utvecklas och växa som människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik och våra olika ämnen och är
samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa.

Box 5016, 781 05 Borlänge
info@fornby.se
facebook.com/fornby

Tel: 0243-23 95 50
www.fornby.se

Huvudman
LANDSTINGET DALARNA

KURSER 2017
Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF
SMF-kursen är tre månader lång. Den vänder sig till dig
som är arbetssökande och inte är färdig med grundskola eller gymnasium. Du får prova på hur det är att
studera på folkhögskola och du får en bra grund för att
fortsätta dina studier. Kurser finns i Falun, Borlänge och
Ludvika. Anmälan genom Arbetsförmedlingen.

Svenska från dag ett
Asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
har möjlighet att läsa svenska på folkhögskolan. Ansökan direkt till info@fornby.se, 0243-239550. Antalet
platser är begränsat.

Utbildning i
Svenska för invandrare
Skolan har betygsrätt i Svenska
för invandrare. Våra kurser har
en lugn studietakt och en relativt
liten grupp vilket ger möjlighet att anpassa studierna
till dina behov och förutsättningar. Vi har också Sfi på
distans.

Etableringskurs för nyanlända
Etableringskursen pågår i sex månader. Den innehåller
studier i svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar. Kurser finns i Borlänge och Ludvika. Anmälan genom Arbetsförmedlingen.

ALLMÄNNA KURSER I BORLÄNGE
På allmän kurs läser du de gymnasiegemensamma
ämnena. Kurserna kan ge grundläggande behörighet för
studier på yrkeshögskola, universitet och högskolor.
Kurser finns i Borlänge, Falun och Ludvika.

Allmän kurs – Första året
Behörighetsgivande kurs för dig som inte är klar med
grundskola eller gymnasium. Du kommer vidare i dina
studier, utvecklas som människa och får viktiga
kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv.

Allmän kurs - Samhälle och insikt
En kurs för dig som vill studera i din egen takt. Kursen
kan ge behörigheter till dig som inte är klar med
grundskolan eller gymnasiet. Du får också träna din
studieteknik.

Allmän kurs – Estet
Här får du möjlighet att utveckla din kreativitet samtidigt som du läser gymnasieämnena. Vi arbetar med
grundteknikerna inom bild och keramik.

Allmän kurs - Svenska som
andraspråk, gymnasienivå
För dig med ett annat modersmål än svenska. Fördjupning i studieteknik och ämnet svenska som andraspråk.
Kan ge behörighet för vidare studier.

Allmän kurs – Högskoleförberedande
Kursen för dig som redan har klarat av en del ämnen
och vill uppnå grundläggande behörighet, samtidigt
som du på ett systematiskt sätt får möjlighet att förbereda dig för högre studier.

Naturkunskap 2 på distans
Komplettera din allmänna kurs med Naturkunskap 2
helt på distans under ett läsår. ”En resa i tid och rum
från det största till det minsta”.

Engelska 5-6 på distans
För dig som läser eller har läst allmän kurs på folkhögskola och vill uppnå behörighet i engelska 5 och 6. Vi arbetar med de olika momenten tala, läsa, skriva och
lyssna.

Konstkurs
Grunderna inom teckning, måleri och skulptur samt konstvetenskap.
Professionella konstnärer handleder och ger praktiska och teoretiska
kunskaper. Vill du läsa vidare har du en utmärkt grund att stå på.

Konstkurs fortsättning – halvtid
För den som gått konstnärlig grundutbildning. Arbete dels på skolan och
dels i egen ateljé. Ca en träff i månaden för redovisning och nya uppgifter.
Man deltar i vissa gästlärarveckor på konstkursen.

Sömnad – mode – design

Vävning fördjupning – kvartsfart, distans

Lär dig grunderna i klädsömnad. Efter egna idéer och
egen design lägger du upp de olika arbetsområdena i
samråd med dina lärare. Vi arbetar praktiskt och
teoretiskt på skolan. Höstterminen 2017.

Kursen tar vid där höstterminen slutade. Har du gått
grundkursen eller har vävt lite? Lär dig planera, räkna
ut och sätta upp vävar efter egen design. Kursträffar på
skolan, vävning hemma. Vårterminen 2018.

Textil för kropp och själ - halvtid

Väv daldräll - kvartsfart, distans

Halvtidskurs vårterminen 2018. Tre skoldagar per
vecka. Studier i lugn takt i trevlig miljö. Vi broderar, syr,
väver och testar olika textila tekniker. Genom det
textila arbetet utvecklas vi och mår bättre.

Sömnad grundkurs – kvartsfart, distans
Vill du lära dig sömnad från grunden? Leka och experimentera med tyger? Klippa, designa, skapa, applicera,
förändra och öva på symaskinen? Få till det som du
tänkt dig? Då har vi kursen för dig! Höstterminen 2017.

Sömnad fördjupning - Kvartsfart distans

Daldräll är en s.k. förenklad dräll som vävs i en vävstol
med 4 skaft och 6 trampor (fungerar även med 4
trampor). Mellan kurstillfällena väver du 2 vävar och
har kontakt med kurskamraterna på Internet.
Vårterminen 2018.

Kurs för dig med förvärvad hjärnskada
För dig som efter en hjärnskada behöver stöd med planering, minne och koncentration. Kärnämnen, hjärnkunskap, minnesteknik, friskvård och skapande. Kontinuerlig antagning i mån av plats.

Fristående fortsättning på Sömnad grund distans. Vi
fördjupar oss ytterligare i spännande textila tekniker
och experimenterar oss fram till nya erfarenheter i den
textila världen. Vårterminen 2018.

Grön Rehab på Sjulsarvet

Vävning grundkurs - kvartsfart, distans

Skräddarsydda kurser

Drömmer du om att väva? Har du glömda kunskaper
och en gömd vävstol? Lär dig grunderna i vävning,
praktiskt och teoretiskt. Planera och sätt upp vävar som
du desginar själv. Kursträffar på skolan, vävning
hemma. Höstterminen 2017.

Tillsammans med Landstingets enhet för folkhälsa
driver vi ett projekt med Grön Rehab på Sjulsarvet i
Falun.
Tillsammans med föreningar skräddarsyr vi utbildningar
i olika ämnen. Kontakta rektor, 0243-239505, för ett
samtal om just din förenings behov.

.

Falun
Nybrogatan 12, 791 71 Falun, 0243-239507,
info@fornby.se, www.fornby.se

Allmän kurs - Bas
Öka dina kunskaper om världen och utvecklas som
människa. Vi bygger på var och ens förmåga och
erfarenheter. Grundskole-/gymnasienivå. Kursen kan ge
behörighet för vidare studier.

Ludvika
Köpmansgatan 1, 771 32 Ludvika, 0243-239506,
info@fornby.se, www.fornby.se

Allmän kurs - Samhälle
Behörighetsgivande kurs för dig som inte är klar
med grundskolan eller gymnasiet. Fornbys filial
finns centralt i Ludvika och har cirka 15 platser.

Allmän kurs - Social
Högskoleförberedande kurs för dig som är intresserad
av sociala frågor och att arbeta med människor.
Tyngdpunkten ligger på välfärdsstatens framväxt och
förändring samt människans villkor under denna tid

Allmän kurs - Internationell
Högskoleförberedande kurs för dig som är intresserad
av internationella frågor. Tyngdpunkt på europeisk
historia och samtid samt planering och genomförande
av studieresa.

Sommarkurser
8-11 augusti 2017
Under en vecka i augusti fyller vi Fornby med en rad
olika skapande verksamheter. Utöver själva
kurserna så blir det god mat och trivsam samvaro,
tillfälle till bad och naturpromenader mm.
Kurser i akvarell, keramik, skrivarkurs, meditation,
målarkurs, täljeri, broderi, tygtryck och vävning.

Kostnader mm
Studierna, som bedrivs på heltid, är avgiftsfria. Du betalar
själv dina läromedel och materialkostnader. Kostnaden
beräknas till cirka 2.400 kr per läsår. Vi håller kostnaderna
nere genom att köpa in böcker och material gemensamt.
Bekräftelseavgiften är 950 kronor för hela läsåret. Då ingår
lunch under första kursveckan, eftermiddagskaffe varje dag,
förtäring vid samkväm och högtider samt en studieresa.
På filialerna i Falun och Ludvika betalar du 475 kronor i
bekräftelseavgift. Pengarna används till studiebesök och
andra gemensamma aktiviteter samt en studieresa.
De allmänna kurserna läser gymnasieämnena svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Du kan välja nivå utifrån dina förkunskaper. En halvdag i veckan har vi
”Kultur, kropp och själ” med till exempel keramik, foto, textil, sång, bild, träarbete eller friskvård.

Läsårstider
Höstterminen 28 augusti - 22 december 2017. Vårterminen 8 januari – 1 juni 2018.

Ansökan
Ansökningsvillkoren varierar något mellan kurserna. På www.fornby.se finns detaljerad information. Vi startar
antagningarna under våren och har sedan fortlöpande antagning fram till kursstart ifall det finns platser kvar. För att
få börja på kurserna måste du vara minst 18 år eller fylla det under läsåret.
På vår hemsida www.fornby.se finns ansökningsblanketter och information om kurser, studielån, boende på skolan
mm.

Folkhögskola
På en folkhögskola studerar du friare än i andra utbildningsformer. Vi är inte bundna till centralt fastställda
läroplaner utan arbetar efter egna verksamhetsplaner. Du kan studera i din egen takt och utgår från dina behov,
förkunskaper och erfarenheter. På de allmänna kurserna kan deltagarna uppnå grundläggande behörighet till
yrkeshögskola eller universitet och högskola. I stället för betyg får du ett omdöme om förmåga till fortsatta studier.
Det övergripande syftet med vår verksamhet är
 att stärka och utveckla demokratin,
 att en ökad mångfald människor ska kunna påverka sin livssituation,
 att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
 att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
Vi jobbar hårt för att ge våra studerande ett studieinnehåll av högsta möjliga kvalitet. Du får helt enkelt en kurs du
har nytta av. Antingen i dina fortsatta studier eller som en förberedelse för jobb.
Kontakta oss för detaljerad och aktuell information om våra kurser eller se vår hemsida www.fornby.se.

VÄLKOMMEN TILL FORNBY!

Fornby folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd
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