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ALLMÄN KURS
På Allmän kurs i Malmö gör du tillsammans med din kursledare
en plan för dina studier. Du får möjlighet att studera i mindre
grupper, i din egen takt och i en lugn miljö. Under lektionerna får
du handledning av lärare. På schemat finns också studiepass
inlagda, där du kan få individuellt stöd i dina studier.
På Furuboda vill vi erbjuda studier anpassade
till dina förutsättningar:
• Du är med och skapar en egen studieplan
och får en personlig mentor.
• Det finns två studiestarter under året och
studietiden anpassas efter din tidigare
utbildning (mellan ett och fyra läsår).
• Vi arbetar på att göra utbildningen
värdefull och relevant för dig och formar
studiemiljön efter deltagarnas
förutsättningar och behov.
• Utbildningen ger behörighet för vidare
studier, förbereder dig för att klara dem,
och inspirerar dig till personlig
utveckling.
Vi arbetar med att göra undervisningen
relevant för dig, eftersom vi tror att den blir
bäst om det handlar om det som är viktigt för
dig. Vi inbjuder dig att påverka och ta ansvar
för din inlärning och din personliga
utveckling.

Kursfakta
Längd: 1-4 läsår

Kursstart
VT 2021: 7 januari
HT 2021: 19 augusti

Ansökan
Skicka in din ansökan senast
15 november för start VT 2021 och
1 maj för HT 2021 via ansökningsformuläret på www.furuboda.org/
allman-kurs-malmo
Kontaktperson
Madeleine Söderlindh,
studie- och yrkesvägledare:
073-941 46 22

madeleine.soderlindh@furuboda.se

Som folkhögskola är vi övertygade om att
alla har något att bidra med, och att vi lär
tillsammans. Studierna ger dig vad du
behöver för att komma vidare, till högre
utbildning eller jobb och ger redskapen att
lyckas väl med det - och i livet i stort.

Furuboda folkhögskola Malmö
Adress Fagerstagatan 1B, 214 44 Malmö • Telefon 040-644 65 00
E-post malmo@furuboda.se • Hemsida www.furuboda.org
Plusgiro 900594-3 • Swish 900 59 43

Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle
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