
Lär dig framåt i livet

Hej niondeklassist! Visste du att du att du efter grund- 
skolan kan fortsätta dina studier vid en folkhögskola. 

Folkhögskolorna erbjuder läropliktiga som går ut  
grundskolan en ettårig, avgiftsfri utbildning  

– Folkhögskoleåret. Efter utbildningen kan du söka dig  
vidare t. ex till gymnasie- eller yrkesutbildning. 

Folkhögskoleåret 
för läropliktiga 



     Vad erbjuder utbildningen?
Utbildningen består av gemensamt innehåll (Grunderna för läro-
planen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbe-
tet som riktar sig till läropliktiga 2021) och valfria, folkhögskolvisa 
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 problem- 
lösningsförmåga (minst 4 sp) 

• Aktivt medborgarskap (minst 4 sp) 

• Studie- och karriärplaneringsfärdigheter (minst 4 sp) 

• Valbara inriktade studie (max 29 sp) 

Du kan välja valbara inriktade studier enligt ditt eget  
intresse och enligt utbudet vid folkhögskolan i fråga.   
Studierna kan bestå av t. ex

Mer information: 
folkhogskolor.fi

Suomen Kansanopistoyhdistys  
– Finlands Folkhögskolförening ry

Varför  
folkhögskola?
Folkhögskolan är en gemenskapsin-
riktad lärmiljö där man möter dig på 
ett helhetsbetonat sätt. Vid folkhög-
skolan kan du välja studieinnehåll 
som intresserar dig och studera 
tillsammans med andra unga. Hela 
folkhögskolan är med och handleder 
din utveckling och ditt lärande på din 
väg mot att nå din fulla potential. 

Du kan också bo på folkhögskolan 
under studietiden. Det är ett fint sätt 
att bekanta sig med ett självständigt 
studieliv som ändå präglas av gemen-
skap. Studier, måltider och boende är 
avgiftsfria inom utbildningen riktad 
till läropliktiga. 

Till utbildningen 
Folkhögskoleåret
Till utbildningen Folkhögskoleåret  
för läropliktiga söker man i den ge-
mensamma ansökan på våren 2022 på 
adressen Stuedieinfo.fi. Du kan också 
kontakta folkhögskolan under läsåret 
och förhöra dig om lediga platser.  

Folkhögskolåret-utbildningarna och 
folkhögskolorna som ordnar utbild-
ningen hittar du via folkhögskole- 
utbildningens sökmotor på adressen 
folkhogskolor.fi. Välj i sökmotorn  
först fältet utbildningsform och där 
Folkhögskolåret för läropliktiga och 
tryck på ”sök”. Sökmotorn letar då 
fram de utbildningar som erbjuds. 

     För vem?
För unga som går ut grundskolan och 

• vill förbättra sina grundläggande färdigheter och studiefärdig- 
heter för att nå framgång i sina studier på andra stadiet

•	 behöver	stöd	för	att	finna	studiemotivation

• vill få klarhet i sina framtidsplaner

• vid folkhögskolan hittar inriktade studier som väcker intresse 

• behöver stöd för att stärka sina livsfärdigheter och sin var-
dagskompetens 

• gillar gemenskapskänsla, personlig handledning och handlett 
boende

• har avbrutit en yrkes- eller gymnasieutbildning 

konst och teater

musik

dansmotion och hälsa

språk
friluftsliv och djurvård

Vid vissa folkhögskolor kan du också höja dina vitsord på 
grundskolans avgångsbetyg, avlägga  gymnasiestudier, 
avlägga yrkesstudier eller få en inblick i högskolestudier. 
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