FOLKHÖGSKOLEÅR

OCH ANDRA UTBILDNINGAR FÖR
LÄROPLIKTIGA PÅ FOLKHÖGSKOLOR

Suomen Kansanopistoyhdistys –
Finlands Folkhögskolförening ry

Folkhögskoleår för läropliktiga
• För unga som går ut grundskolan.
• Utbildningen räcker ett läsår, omfattning 53
studiepoäng.
• Målsättningen är att förstärka dina
studiefärdigheter och ditt kunnande.
• I utbildningen stödjer man din livs- och
framtidsplanering.
• Efter folkhögskolåret kan du fortsätta till
utbildning på andra stadiet, dvs. gymnasium
eller yrkesutbildning.

Studier, boende och måltider är
avgiftsfria inom utbildning
avsedd för läropliktiga.

• Utbildningen består av gemensamt innehåll (se
Grunderna för läroplanen) samt valbara studier.
• De gemensamma studierna består av bl.a
studie-, självkännedoms- och arbetslivsfärdigheter,
interaktions- och kommunikationsfärdigheter,
matematiska grundfärdigheter, studie- och
karriärplaneringsfärdigheter samt färdigheter i
anslutning till livshantering.
• Utbudet av inriktade valbara studier varierar
enligt folkhögskola. Du kan välja de studier som
intresserar dig. Till exempel språk, konst och
teater, musik, dans, motion och hälsa, friluftsliv
och djurvård.

Till vem riktar sig utbildningen?
För dig som går ut grundskolan och
• vill förbättra dina grundläggande färdigheter och
studiefärdigheter för att nå framgång i dina studier på
andra stadiet
• behöver stöd för att finna studiemotivation
• vill få klarhet i dina framtidsplaner
• vid folkhögskolan hittar valbara studier som väcker
intresse
• behöver stöd för att stärka dina livsfärdigheter och din
vardagskompetens
• gillar gemenskapskänsla, personlig handledning och
handlett boende
• har avbrutit en yrkes- eller gymnasieutbildning

Varför folkhögskola ?
•
•
•

Folkhögskolan är en lärmiljö präglad av
gemenskap, i vilken man studerar tillsammans
med andra unga.
Utöver det gemensamma studieinnehållet kan
du på folkhögskolan välja att studera det du är
intresserad av.
Vid många folkhögskolor kan du höja vitsord i
grundskolans avgångsbetyg, avlägga
gymnasiekurser, bedriva yrkesutbildningsstudier
eller få en inblick i högskolestudier.

Man kan bo på folkhögskolan.
Att bo på folkhögskolan är ett trevligt sätt att bekanta sig med
ett självständigt studieliv tillsammans med andra. Boende på
folkhögskolan är avgiftsfritt för läropliktiga.

Svenskspråkiga folkhögskolor som erbjuder
Folkhögskoleåret

•

Nyland: Akan -Borgå folkakademi, VNF - Västra Nylands folkhögskola

•

Österbotten: Efo - Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Kredu - Kristliga
Folkhögskolan i Nykarleby, Kvarnen - Kronoby folkhögskola, Lafo - Lappfjärds
folkhögskola

F i n s k s p r å k i g a f o l k h ö g s ko l o r s o m e r b j u d e r
F o l k h ö g s ko l e å r e t
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Lehtimäen opisto,
Etelä-Savo: Savonlinnan kristillinen opisto, STEP-koulutus (Pieksämäki), Suomen Nuoriso-opisto
Kainuu: Kainuun Opisto
Keski-Pohjanmaa: Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Keski-Suomi: Alkio-opisto, Iso Kirja –opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Jämsän Kristillinen
Kansanopisto, Karstulan Evankelinen Opisto
Lappi: Peräpohjolan Opisto, Pohjantähti-opisto, Ranuan kristillinen kansanopisto
Pirkanmaa: Karkun evankelinen opisto
Pohjois-Karjala: Kiteen Evankelinen Kansanopisto, Lieksan kristillinen opisto
Pohjois-Pohjanmaa: Haapaveden Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto,
Reisjärven kristillinen opistoPohjois-Savo: Pohjois-Savon opisto, Portaanpään kristillinen opisto
Satakunta: Kankaanpään opisto
Uusimaa: Helsingin Evankelinen Opisto (HEO kansanopisto), Kanneljärven Opisto, Pekka Halosen
akatemia
Varsinais-Suomi: Muurlan Opisto

Andra utbildningar för läropliktiga på
folkhögskolor
•

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)
•

•

Yrkesutbildning
•

•

På 30 folkhögskolor

Gymnasium
•

•

På 15 folkhögskolor. Genom Hux-utbildningen får du beredskap att söka till gymnasieutbildning eller utbildning som
leder till yrkesexamen, en klarlagd plan för vidare studier eller yrkesliv och bättre förutsättningar att avlägga
gymnasie- eller yrkesexamen.

På 5 folkhögskolor

Grundutbildning för vuxna och utbildning för invandrare
•

Grundutbildning på 20 folkhögskolor. Som läropliktig med invandrarbakgrund kan du delta i utbildningen vid en
folkhögskola där man följer de grunder i läroplanen för integrationsutbildningen för vuxna invandrare som avses i
lagen om främjande av integration (1386/2010) eller Utildningsstyrelsens rekommendation till läroplan för
utbildning för invandrare.

Folkhögskolor på Finlands karta

Det finns 75 folkhögskolor och 82
folkhögskolcampus i Finland. 11 av dessa är
svenskspråkiga och resten finska.

H u r s ö ke r j a g t i l l e n fo l k h ö g s ko l a ?
•

•

Sök till folkhögskolornas
utbildningar för läropliktiga via
vårens gemensamma ansökan på
Studieinfo.fi.
Du kan även fråga om lediga
studieplatser direkt från
folkhögskolan under läsåret.

Du finner utbudet av utbildningar riktade till läropliktiga och
folkhögskolorna som ordnar dem via folkhögskolornas sökmotor på
folkhogskolor.fi.

