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 allmän kurs
GLOKAL INRIKTINING 

Behöver du läsa in din gymnasie-
kompetens eller få behörighet till 
yrkeshögskola eller högskola? Är du 
intresserad av globala och lokala sam-
hällsfrågor eller mänskliga rättigheter? 
Vill du vara med och förändra Malmö 
och världen? Då kan vår allmänna kurs 
vara något för dig.

På Allmän kurs studerar vi svenska, sam-
hällskunskap, naturkunskap, religion, his-
toria, engelska och matematik. Vi arbetar 
ofta i teman där flera ämnen integreras 
i undervisningen, och varje vecka har 
vi schemalagd verkstadstid där du själv 
kan välja vad du vill lägga tid på.

Kursens inriktning handlar om att tän-
ka globalt och agera lokalt och tar upp 

frågor som berör ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet. I inriktningen 
finns fokus på mänskliga rättigheter 
och likabehandlingsfrågor. Vi bjuder 
in gästföreläsare från organisationer 
som arbetar med att göra Malmö och 
världen bättre och gör studiebesök 
utifrån aktuella teman.

En viktig del i kursen är att skapa ett 
socialt sammanhang, där alla kan vara 
sig själva och lära av varandra, med 
stöd av engagerade pedagoger. Vi har 
antagning inför varje hösttermin. 
Du blir placerad i en grupp där du 
kan studera utifrån dina behov och 
förutsättningar. Hur länge du studerar 
beror på vilka kunskaper du har när du 
börjar och vilka mål du har med dina 

studier. Du kan studera ett, två eller 
tre år. När du ansöker blir du kallad till 
intervju där vi tar del av dina betyg, 
intyg och målsättningar. Om du blir 
antagen lägger vi upp en plan tillsam-
mans och stämmer av hur det går 
under kursens gång.

Dina studier på Allmän kurs kan leda 
till grundläggande behörighet för 
fortsatta studier på yrkeshögskola, 
högskola eller universitet. Kursen pas-
sar främst dig som planerar att söka 
till samhällsvetenskapliga och huma-
nistiska utbildningar och som gillar att 
arbeta med människor.

ALLMÄN KURS  
MED GLOKAL INRIKTNING
Kurslängd: 1–3 år. Kurstider: 2017-08-21–2018-06-01

Studietakt: 100 %. Ansök senast: 7 maj.

Antagningsvillkor: Grundskola

Antagningsprocess: Du ansöker på glokala.se. Alla sökande kallas till 
information och intervju fredagen den 19 maj kl. 9.00–15.00. Kontakta 
kursansvarig om du inte kan komma detta datum. Endast intervjuade 

och sökande som lämnat in betyg och intyg blir antagna till kursen. 

Studiestödsnivå CSN: Gymnasienivå

Kostnader: Depositionsavgift för läromedel och vid lån av bärbar dator.

Kurslokal: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16

Kontaktpersoner: 

Gisela Mårtensson, gisela@glokala.se, 0765-424708

Anders Lindholm, anders@glokala.se, 076-542 47 15 

glokala.se/allmankurs

FORTSÄTTNING

ALLMÄN KURS PÅ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA, MALMÖ LIVE 2016.



 allmän kurs
GLOKAL INRIKTINING 

FAQ
– vanliga 

frågor och 
svar

 VILKA STUDERAR ALLMÄN KURS HOS ER? 

De flesta kursdeltagarna är mellan 
20 och 40 år. Många vill få gymnasie-
kompetens och behörighet till vidare 
studier. Den andra anledningen att 
studera hos oss är kursens inriktning, 
där vi tänker globalt och agerar lokalt. 
Vi tar upp utvecklingen både i Brasilien 
och Malmö.

 HUR SER EN VANLIG VECKA UT? 

Studierna på Allmän kurs är schema-
lagda måndag–fredag. Du måste vara 
närvarande på schemalagd tid, efter-

som en viktig del av vårt arbetssätt är 
att lära av varandra. Vi försöker lägga 
upp undervisningen utifrån tanken att 
du ska hinna med det mesta på plats 
i skolan, istället för att göra hemupp-
gifter.

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ FOLKHÖG-

SKOLA OCH KOMVUX?

På Allmän kurs har vi flera grupper 
där vi lär känna varandra och studerar 
tillsammans på heltid. Vi arbetar ofta i 
projekt kring olika teman där vi kom-
binerar flera ämnen på samma gång, 
medan man på Komvux läser varje 
ämne för sig.

FÅR MAN BETYG HOS ER?

Nej, folkhögskolor ger inga betyg i 
enskilda ämnen utan har ett eget be-
dömningssystem. Den som studerar 
på Allmän kurs får ett studieomdöme 
som är en sammanfattande bedöm-
ning av studieförmågan. Detta grun-
dar sig på en gemensam bedömning 
som görs av alla dina lärare på skolan. 
Du får också ett behörighetsintyg som 

visar vilka gymnasiebehörigheter du 
uppnått. Om du söker vidare till hög-
skolan hamnar du i en urvalsgrupp 
med andra som också har läst på 
folkhögskola.

VAD KRÄVS FÖR ATT KOMMA IN PÅ ALLMÄN 

KURS?

Alla som har gått i grundskolan och 
har fyllt 18 år kan söka. Krav för att bli 
antagen är att den sökande kommer 
till informationsdag med intervju. Då vi 
har fler sökande än platser gör skolan 
ett urval bland de sökande. Vi väljer 
först den som: 
• bedöms vara motiverad att stude-

ra på folkhögskola.
• ej har fullständiga gymnasiebetyg 

eller allmän behörighet till yrkes-
högskola, högskola och universitet.

• har arbetslivserfarenhet.

Vid antagningen tas även hänsyn till 
lediga platser i våra olika nivågrupper.
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MERVIS JALALI OCH THERESE THOMSEN,  

ALLMÄN KURS 2016.


