Information till vidareinformatörer om
SMF-kurs på Folkhögskolan i Angered
(Hammarkullen)
Den 4 november 2019 startar Folkhögskolan i Angered återigen en SMF-kurs, efter några års
paus. SMF betyder Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Informationsmöte: Arbetsförmedlingen i Gamlestan
onsdag 23 oktober kl 10.30
Målgrupp för vår nya SMF-kurs är personer som språkmässigt är på sfi/ sva-grund nivå.
•

•
•

Kanske möter du någon som gärna vill läsa SFI men som blivit avbrottad från sina SFIstudier?
Eller så möter du personer som har en bakgrund på Språkintroduktionsprogrammet eller
något annat introduktionsprogram inom gymnasieskolan som behöver folkhögskolans
pedagogik och lugna tempo?
Kanske möter du någon som läst grundskola i Sverige men som inte fått godkända betyg?
Kanske möter du någon som behöver hitta studiemotivationen igen och hitta nya idéer om sin
framtid?
Kanske möter du någon som har betyg i sfi/ sva men som behöver öva upp sin svenska?
I mån av plats tar vi även emot studerande som behöver läsa på gymnasienivå.

•
•
•
•

Övrigt
Personen ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
Ålder 16-100 år.
Västtrafikkort ingår i kursen.
Krav att inte ha grundläggande behörighet från svenskt gymnasium.

•
•
•

Kursinnehåll:
→ Datakunskap, studieteknik, samhällskunskap, livskunskap, musik och hälsa.
→ Matematik, svenska/ svenska som andraspråk / sfi och engelska på individens nivå.
→ I kursen ingår även studie- och yrkesvägledning.

→ Vänd för mer info
Folkhögskolan i Angered
Box 2107
424 02 Angered

Besöksadress:
Hammarkulletorget 61
www.folkhogskolaniangered.se

Telefon:
031-48 34 44
info@angeredfhsk.se

Praktisk information
• När: Start 4 november 2019 (därefter kontinuerlig antagning i mån av plats).
Kursen är tre månader lång.
• Var: Folkhögskolan i Angered, Hammarkulletorget 61.
• Ansökan: personen anmäler sitt intresse till sin arbetsförmedlare.
Intresseanmälan kan även göras direkt till vår skola, men personen måste ändå vara inskriven
/ skriva in sig på Arbetsförmedlingen.

För mer information, kontakta någon av följande:
Lärare Ann Malmberg Email: ann.malmberg@angeredfhsk.se
Lärare Elinor Ahlqvist Email: elinor.ahlqvist@angeredfhsk.se

Tel 031-3810813
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