Halva tiden teori.
Svenska, natur-,
samhällskunskap

Halva tiden
utomhusmiljökunskap
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UTEMILJÖSKÖTSEL
ALLMÄN KURS MED
YRKESINRIKTNING
En ingång för Dig som vill lära till yrkesmässigt arbete
med grönyteskötsel under årets olika säsonger med fokus
på bostadsområden och arbete i folktäta miljöer.
Du ges grunderna i växtkunskap och samband mellan växter, mark,
klimat, beskärning, trädgårdsmaskiner med praktiska och
teoretiska moment inom yrkesområdet, varvat med tematiska
studier inom svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap
och naturkunskap.
Kurstid: 16 augusti - 17 dec. samt 10 januari - 3 juni
Kursen som är på heltid är Studiemedelsberättigad via CSN.
Kontakta oss för frågor och amälan till kursen!

6 veckor praktik
på arbetsplats
ingår inom
”mark & park”

Kursen kan ge
ämnesgodkänt
och yrkesbevis

Ansökan 15/4 30/5 via blankett
och intervju

BORÅS
FOLKHÖGSKOLA
Solvarvsgatan 4
507 40 BORÅS
www.borasfhsk.se
Tel. 033-12 52 00
E-post: info@borasfhsk.se
SYV: Tel. 073-8450043
emma-karin@borasfhsk.se

Studier på folkhögskola
Engagemang, aktivitet och eget ansvar är kännetecken för studier på
folkhögskola! Hos oss handlar det inte bara om att pluggaförst och främst är det en miljö där alla kan bidra med sina kunskaper och
erfarenheter.

UTEMILJÖSKÖTSEL
ALLMÄN KURS MED
YRKESINRIKTNING
Förkunskaper
Du skall ha kunskaper i svenska motsvarande minst SFI D för Allmän kurs-grund.
Godkänd grundskola för att få studieplan för Allmän kurs-gymnasienivå.
Individen i gruppen
Du kan få en individuell studieplan i kursen baserad på din förkunskaper. I svenska och
samhällskunskap kan Ditt studiemål vara Allmän grundskolenivå eller gymnasienivå,
Svenska 1, Samhällskunskap 1.
Studierna bedrivs tematiskt och ämnesöverskridande med mycket samarbete i grupp.
Studierna bedrivs på heltid, som motsvarar minst 20 timmar i veckan, schemalagda och
lärarledda lektioner, praktiska övningar, studiebesök och praktikarbete. Därutöver skall Du
räkna med egen tid för hemuppgifter.
Praktikveckor inom kursen
I skötselteamen hos bostadsbolaget AB Bostäder i Borås ingår praktik och lärande genom
arbete 6 veckor fördelat över årets säsonger för att lära, följa och utföra arbetet praktiskt.
I årshjulet finns grönyteskötsel, rent & tryggt, maskinhantering, säkerhet, park & lekplatser
och snö/halka. Du får vara beredd på att vara utomhus, då en stor del av kursen är förlagd
utomhus.
Ämnesgodkänt och studieomdöme på folkhögskola
Deltagare som fullföljer Allmän kurs får ett studieomdöme och intyg på godkända
ämneskunskaper i respektive ämne i enlighet med Folkbildningsrådets gemensamma regler.
Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar
studieförmågan.
Övriga studerande får intyg på att de varit inskrivna på skolan samt vilka kurser de klarat.
Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri, men Du betalar 1 7oo kr för arbetsmaterial,
tillgång till låneböcker, studiebesök, deltagarförsäkring, vissa arbetskläder och fm kaffe/te på
folkhögskolan. Läromedel att köpa kostar upp till 1000 kr.
Kursen ger rätt att söka studiemedel hos CSN.
Ansök i god tid www.csn.se
Ansök till kursen!
Gör en skriftlig ansökan före 30 maj, via ansökningsblankett som finns på hemsidan och i
skolans reception. Bifoga tidigare betyg och personbevis.
Du kallas till intervju och individuell studieplanering av skolans lärare. Vid fler ansökningar än
antalet studieplatser sker urval av de som bedöms kunna fullfölja studier och att vi får en
blandad grupp med avseende på ålder, kön och bakgrund.

