Allmän kurs – läs in gymnasiet
› Inga prov › Mycket lärartimmar › Flera profiler att välja på
Hos oss kan du läsa in högskolebehörighet och tillbringa ett år
på folkhögskola. Allmän kurs har sju inriktningar att välja mellan, allt
från musikprofil till naturbasår. Välkommen med din ansökan!
Är du inte klar med gymnasiet? Vill du läsa in
behörighet till högskolan med färre ämnen och
mindre stress än i gymnasiet och på komvux? Eller
vill du komplettera ditt betyg med fler ämnen?
Då har vi alternativ för dig!
Folkhögskolor har annorlunda regler. För behörighet till högskola krävs bara att du läser in det du
saknar av de 10 gymnasiegemensamma ämnena
(plus ett krav på studerad tid).
Vi har en också annorlunda pedagogik utan stress.
Vi använder inte prov i något ämne och ger extra
hjälp och stöd till den som behöver det. Vi är noga
med att skapa god sammanhållning i klasserna så
att alla stöttar varandra och alla får vänner. Vi vill att
du ska trivas!

FAKTA
Profiler att välja mellan:
Globalkursen, Livskursen, Språk & samhälle,
Naturvetenskapligt basår, Musik, Drama & Teater
samt Bild & Formgivning.
Studietakt: Heltid.
Start: 17 augusti 2020.
Plats: Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile.
Kostnader: Utbildningen är gratis men kostnad
för material samt studieavgift tillkommer.
Totalt 3 250 kr per läsår.
Ekonomi: Utbildningen är CSN-berättigad.
Boende: Internat finns på skolan.
Kontakt: Studievägledare Torun Elgebäck på
0522-68 69 66 eller torun@ljungskile.org
Ansökan: På vår hemsida www.ljungskile.org

Läs mer och ansök på www.ljungskile.org
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile › 0522-68 69 00 › folkhogskola@ljungskile.org

Hitta den profil som passar dig
Globalkursen

Livskursen

Allmän kurs med internationell inriktning. Tre
frågor ställs genomgående i kursen: Hur ser det
ut? Varför? Hur kan jag själv bidra till en rättvis
och ekologiskt hållbar värld?
Vi belyser globala frågor ur olika perspektiv
och arbetar med olika redskap och uttryckssätt.
Vi använder bland annat film som verktyg för att
utforska världen. Tillsammans undersöker vi vad
mänskliga rättigheter, kultur, religion och politik
betyder i dagens samhälle och för oss i våra liv.

Allmän kurs med inriktning människa och
samhälle. Samtal, diskussioner och skapande
uttrycksformer är centrala i kursen.
Kursen startar i den vardag vi dagligen möter.
Vad har format vårt samhälle och oss själva? Hur
ska vi leva? Vart är vi på väg? Vad kan vi göra? Vi
studerar i tema och projekt. När man söker svar är
det viktigt med kunskap men också att öva sig i
att söka kunskap, formulera relevanta frågor och
förmedla kunskaper och insikter till andra.

Språk & samhälle

Naturbasåret

Behöver du få behörighet i svenska som andraspråk för vidare studier? Då är detta kursen för dig.
Allmän kurs språk och samhälle är en språkoch studieförberedande kurs där du också lär
dig mer om samhället och världen omkring oss.
Vi tränar svenska språket, bland annat svensk
grammatik, och orienterar oss i samhället genom
temastudier. Du får studievägledning och hjälp
med studieplanering.

En kurs för dig som vill läsa in NV-programmets
behörigheter i matematik, fysik, kemi och biologi. Vi har lång erfarenhet av naturvetenskaplig
utbildning. Vi har mycket lärarledd undervisning, plus extra tid att sitta och räkna med
tillgång till lärarhjälp.
Vi organiserar studierna så att de studerande
kan samarbeta så mycket de vill, eftersom vi vet
att det underlättar för många.

Drama & teater

Musik

Bild & formgivning

Det här är kursen för dig som
vill hålla på med drama och
teater. Här lär du dig improvisation, scenisk gestaltning,
skådespeleri, röst, rörelse och
kulturhistoria. Du tränar på att
samarbeta med andra och att
tala och agera inför en publik.
Vårt mål är att du ska stärka
ditt självförtroende. Du läser
tematiska studier tillsammans
med deltagare med musikoch konstprofil.

En utbildning för dig som vill
utvecklas musikaliskt, samtidigt som du läser gymnasieämnen. Bland profilämnena
finns ensemblespel, musik.
teori, instrumentundervisning,
körsång och scenträning.
Vi arbetar tematiskt med
livsåskådning, samhällsfrågor
och historia. Vi utgår ifrån att
det finns många sätt att lära
sig. Du läser tematiska studier
tillsammans med deltagare
med konst- och dramaprofil.

Här får du utveckla ditt
intresse av konst och
formgivning. Här lär du dig
teckning, måleri, keramik,
skulptur, foto, formgivning,
textildesign och även kulturhistoria.
Du får möjlighet att träna din
kreativitet och utveckla ditt eget
konstnärliga skapande. Du läser
tematiska studier tillsammans
med deltagare med musik- och
dramaprofil.

Läs mer och ansök på www.ljungskile.org
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile › 0522-68 69 00 › folkhogskola@ljungskile.org

Musiklinjen
› Klassisk profil › Jazzprofil › Introduktionsprofil
Är du musikintresserad och ser du dig själv arbeta med musik i
framtiden? Vill du förbereda dig inför högre musikstudier, eller
utveckla ditt musikaliska intresse? Då är Musiklinjen något för dig.

Musiklinjen är en grundläggande musikutbildning
som ger dig konstnärlig kompetens och grundlig
musikteoretisk förståelse. Vi har tre profiler; klassisk,
afro-amerikansk (jazz) profil och klassisk introduktionsprofil.
Alla deltagare studerar kärnämnen i musik, såsom
gehör och teori, musikhistoria, ensemble, improvisation och kör. Utbildningen är ett till två år beroende
på förkunskaper. Musiklinjen gästas årligen av föreläsare
och musiker, och linjens lärarna ger konserter vid skolan.
Några av lärarna i klassisk profil är Christer Brodén
(gitarr), Fredrik Duvling (slagverk), Ulrika Davidsson
(piano), Maria Granmo (sång) och Sven Ahlin (komposition). I den afro-amerikansk profilen undervisar
bland andra Rolf Jardemark, Terje Sundby och Hans
Grundberg.
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
folkhogskola@ljungskile.org

FAKTA
Studietakt: Heltid.
Kursstart: 17 augusti 2020.
Ansökan: Senast 12 mars, formulär på hemsidan.
Ansökningsprov: 30-31 mars, 1 april 2020.
Plats: Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile.
Behörighet: Du bör ha grundläggande
behörighet till högskola om du ska söka
högre studier efter kursen.
Kostnader: Utbildningen är gratis. Kostnad för
vissa omkostnader tillkommer samt en studieavgift
på drygt 2 000 kronor per läsår.
CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Ansök på
www.ljungskile.org
Ljungskile
folkhögskola

Lärarassistent
› Nytt yrke på bara ett år › God arbetsmarknad › Gör skillnad!
Vill du jobba med barn och ungdomar och göra skillnad i skolan?
Är du intresserad av pedagogik, sociologi och psykologi?
Då är lärarassistentutbildningen något för dig!

Den svenska skolan är i stort behov av förstärkta
resurser, bland annat genom fler lärarassistenter.
Lärarassistenter stöttar både lärare och elever
i skolan och medverkar till en god psykosocial
miljö för alla som vistas på skolan.
I det uppdraget krävs kunskaper i sociologi, pedagogik och psykologi, vilket är tre huvudmoment
i Lärarassistentutbildningen på Ljungskile folkhögskola. Vår inriktning är Specialpedagogik och
integration, något som kommer att vara viktigt
att kunna i yrket.

FAKTA
Studietakt: Heltid, 40 timmar/vecka.
Kursstart: 17 augusti 2020.
Plats: Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile.
Behörighet: Grundläggande behörighet för
yrkeshögskola eller högskolebehörighet samt
Sv2/Sva2 och Sv3/Sva3 eller motsvarande.
Kostnader: Utbildningen är gratis. Kostnad för
material, kortare resor, studiebesök samt en studieavgift tillkommer. Totalt 3 327 kronor per läsår.
CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Ansök på www.ljungskile.org
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
folkhogskola@ljungskile.org

Ljungskile
folkhögskola

Vad gör en lärarassistent?
Lärarassistentens arbetsuppgifter
på skolor är varierande, med allt
ifrån att hålla lektioner som läraren
planerat, vara med i klassrummet
som stöd, se till att klassen trivs
och får förutsättningar att arbeta
som grupp, arbeta med individuellt stöd, utföra administrativa
uppgifter och planera och genomföra aktiviteter utomhus.
Därför är det viktigt att lärarassistenten är insatt i utvecklings
psykologi, sociologi och pedagogik
och också har tränat på situationer
som uppkommer till vardags i en
skola. Det är också viktigt att lärar
assistenten förstår skolans roll
i samhället, lärarens arbetsuppgifter och kan sätta in skolan i ett
historiskt sammanhang.
Praktik ger träning
Utbildningen innehåller åtta
veckors praktik på skolor på två
olika skolor under utbildningen.
På praktiken får lärarassistenten
arbeta i ett lärarlag och få träning
i sin yrkesroll.
Vem söker vi?
Vi ser att du är ordningsam med
social kompetens, initiativförmåga och kan arbeta med elever
i grupp och individuellt. Efter
utbildningen ska du veta vad du
behöver göra i olika situationer,
vara ett stöd för lärarna och ingå
i ett lärarlag samt kunna arbeta
självständigt.
Du blir en nyckelperson inom
administrativa uppgifter och
organisationen. Du kommer att
betyda mycket för elevernas trivsel
och hälsa och för att kunna stödja
läraren i specialpedagogisk praktik.
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
folkhogskola@ljungskile.org

Lärarassistenter är viktiga för elevernas hälsa och trivsel i skolan.

Kursplan – lärarassistent yrkesutbildning
Psykologi
Socialpsykologi
Sociologi och integration
Pedagogik för lärande i skolmiljö
Specialpedagogik i metod
och bemötande
Specialpedagogik och
integration, fördjupning
Dramapedagogik
Kreativt skapande
Lärarassistentens funktion

Skolans roll i samhället idag
Skolans styrdokument och
organisation
Ledarskap i klassrummet
Den digitala miljön
Hälsa och aktivitet i skolan
Studieteknik, kroppsspråk
och normkritik.
Praktik
Skolgemensamma
aktiviteter

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Åke Arvidsson
lärare		

Torun Elgebäck
lärare		

Tel: 0736-44 65 26		
E-post: ake.arvidsson
@ljungskile.org

Tel: 0736-44 65 66		
E-post: torun.elgeback
@ljungskile.org

OM SKOLAN

Ljungskile folkhögskola ligger vid en naturskön havsvik två mil söder om Uddevalla och
sju mil norr om Göteborg. Vi har ett internat med plats för 90 boende. Skolan har 240
deltagare som går olika utbildningar, vilket ger dig på lärarassistent möjlighet till praktik
på skolan inom integration och specialpedagogik. Ljungskile är ett litet samhälle med två
skolor från F-9 som du kan praktisera på och du kan också välja praktik på andra orter.

Ljungskile
folkhögskola

Journalistlinjen
› Färdigutbildad på två år › Ger bredd- och spetskompetens
Läs en utbildning som ger många möjligheter.
Journalistlinjen är en praktiskt inriktad yrkesutbildning som
ger dig verktygen att börja jobba direkt på en redaktion.

Hos oss lär du dig yrket från grunden. På skolan finns
en radiostudio där du lär dig radiosändningar och
ljudredigering i Digas samt en tidningsredaktion
där du producerar nyheter för print och webb. Flera
praktikperioder för att skapa kontakter och vässa dina
kunskaper ingår i utbildningen. Vi har ett nära samarbete med P4 Väst och mediebranschen behöver fler
journalister.
Tidigare deltagare jobbar idag inom dags- och fackpress och på radio och tv, bland annat på Aftonbladet,
SVT och Sveriges Radio, samt inom andra kommunikationsyrken.
Du kan jobba bland annat som reporter, tidningsredigerare, webbredaktör och kommunikatör.

FAKTA
Studietakt: Heltid, 40 timmar/vecka.
Två års studier.
Kursstart: 17 augusti 2020. Ansök helst före 15/4
Plats: Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile.
(kursen går ej på distans).
Behörighet: Grundläggande behörighet för
yrkeshögskola eller högskolebehörighet.
Kostnader: Utbildningen är gratis. Kostnad
för material på ca 2 200 kronor tillkommer samt
en avgift på drygt 2 000 kronor per läsår.
CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Läs mer och ansök på www.ljungskile.org
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
folkhogskola@ljungskile.org

Ljungskile
folkhögskola

För dig med funktionsvariation

Ta nästa steg hos oss
Har du gått i särskola, IM eller som har svårt att få ett arbete på den
öppna arbetsmarknaden? Då kan du gå vår Yrkesförberedande kurs, YFK.
Kursen förbereder dig för eget boende och eget arbete.

MÅLET
Kursen ska ge träning i att ta ansvar för sig själv och
andra, att stärka de förmågor och kunskaper som
finns hos varje elev samt att att ge möjlighet att
utvecklas både kunskapsmässigt, socialt och
känslomässigt och få bättre självförtroende.
Målet är också att att motivera och förbereda för
lättare arbeten inom exempelvis service, kontor,
vaktmästeri och storkök.
INTERNAT OCH SKOLA
Skolan ligger vackert med utsikt över havet. På
skolan studerar cirka 250 elever och ungefär
hälften av dem bor på skolan. På fritiden kan man
vara med i de aktiviteter som ordnas, t ex idrott
i sporthallen, musikcafé och filmvisning. På YFK
finns det en elevassistent/fritidsledare som är med
klassen på en del lektioner och en del kvällar.

KURSINNEHÅLL
› Vardagsekonomi
› Arbetslivskunskap
› Samlevnadsfrågor
› Bo själv
› Nutidsorientering
› Drama och skapande verksamhet
› Musik
› Friskvård, motion och friluftsliv
› IT och datakunskap
› Sex veckors praktik med två veckor vardera
på tre olika arbetsplatser
KONTAKT
Vi har prova på-vecka v.13 och v.17 2020.
Hör av dig till kursföreståndaren Pelle
Tärnström för frågor eller ett studiebesök.
Telefon: 0522-68 69 36
E-post: pelle@ljungskile.org

Sök direkt på www.ljungskile.org
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
E-post: folkhogskola@ljungskile.org

Journalistiskt skrivande
Vill du lära dig att skriva texter som folk vill läsa och som de förstår? Vill du kunna
sammanfatta information effektivt och fånga läsaren? Då är detta en kurs för dig.
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som söker en
inspirerande och kvalificerad fortbildning i skrivande. För jobbet eller
som förberedelse för fortsatta studier i
journalistik eller som en lustfylld
möjlighet att utveckla ditt eget
skrivande.
KURSUPPLÄGG
Kursen startar med den lilla
nyhetstexten: notis och artikel. Vi
fortsätter med intervju och referat
och avslutar med reportaget. Vi
tränar rubriksättning, ingresser
och gör en nyhetsövning på nätet.
Varje kursmoment inleds med en
introduktion. Därefter övningar,
fältarbete och skrivande. Arbetet
avslutas med textdiskussioner och

respons från både handledare och
kursdeltagare. Varje kursmoment
omfattar 1–2 veckor. Kursen
genomförs sedan 2004 och har
genomgående fått mycket goda
utvärderingar.
LÄRARE
Kursledare: Ellen Ahinko Andersson
– journalist och lärare i journalistik
med mångårig redaktionell
erfarenhet från dagspress, onlineoch radiojournalistik.
Ljungskile folkhögskola utbildar
journalister sedan mitten av 1980talet, på en tvåårig journalistlinje
på heltid, med radio- och
tidningsgren. Radioutbildningen
sker i samarbete med Sveriges
Radio.

KORTFAKTA
Kurstid: 6 januari – 31 maj 2020.
31augusti –18 december 2020.
Studietakt: Kvartsfart – en kväll/dag i
veckan. Intensivare i samband med
inlämningsuppgifter. Introduktion till
nytt skrivprojekt sker alltid på
tisdagar. Inlämning måndag kväll.
Inga fysiska träffar.
Teknik: Kursens plattform är Google
(fungerar i både Mac och PC-miljö).
Du behöver en dator med Internetuppkoppling och ett enkelt
skrivprogram.
Antal deltagare: 15–20 personer
Kostnad: 1 000 kronor för material.
Ansökningstid: Sista ansökningsdag
är 25 nov. 2019 och 20 maj 2020.
Antagningsbesked kommer inom en
vecka efter ansökningsstopp.

Läs mer och ansök på www.ljungskile.org
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
E-post: folkhogskola@ljungskile.org

Skriv ditt liv
Släktforskar du och har material för publicering?
Eller planerar du att intervjua en anhörig för en biografi eller
skriva dina egna memoarer? Då är det här en kurs för dig.
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som släktforskar och söker former för publicering och dokumentation. Det är
en kurs för dig som tänker skriva om
uppväxten, arbetslivet, barn och barnbarn eller berätta historien om ditt livs
resa eller skriva texter till dina bilder.
KURSUPPLÄGG
Kursen ger verktygen för att
intervjua, skriva porträtt, gestalta
personer, historiska händelser
och platser i reportagets form. Vi
skriver, diskuterar texter, dramaturgi, intervju och gestaltning och
hämtar inspiration från journalistikens arbetsmetoder.
Efter skrivprojekten, textseminarier
och respons ger kursen en introduk-

tion till hur texterna kan publiceras
i bokform eller på digitala plattformar som e-bok och blogg. Kursen
innehåller också ett moment där du
kan bolla och arbeta med ett eget
skrivprojekt.
LÄRARE
Jan Lindvall – kursledare. Har handlett skrivarkurser på distans i 15 år.
Journalist, initiativtagare och lärare
på Journalistlinjen i Ljungskile.
Jan Olov Nilsson – ”gästföreläsare”.
Journalist, släktforskare och författare. Har skrivit och publicerat flera
böcker om sin släkt i Värmland och
USA. Har en bakgrund på Sveriges
radio och SVT.
Anette Bargel – kommunikatör
med inriktning på sociala medier
och digitala kanaler.

KORTFAKTA
Kurstid: 6 januari – 31 maj 2020.
31augusti –18 december 2020.
Studietakt: Kvartsfart – en kväll/
dag i veckan. Inga fysiska träffar.
Intensivare i samband med inlämningsuppgifter. Introduktion till
varje nytt skrivprojekt sker alltid på
tisdagar. Inlämning måndag kväll.
Teknik: Kursens plattform är
Google (fungerar i både Mac och
PC-miljö). Du behöver en dator med
Internetuppkoppling och ett enkelt
skrivprogram.
Antal deltagare: 15–20 personer
Kostnad: 1 000 kronor för material.
Ansökningstid: Sista ansökningsdag är 25 nov. 2019 och 20 maj
2020. Antagningsbesked kommer
inom en vecka efter sista
ansökningsdag.

Läs mer och ansök på www.ljungskile.org
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
E-post: folkhogskola@ljungskile.org

