ALLMÄN KURS PÅ DISTANS
Utbildningsort: Örebro, distanskurs
Antal platser: 20
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 100 %
Kurstider:
Hösttermin: 15/8-16/12 2022
Vårtermin: 9/1-19/5 2023
Studiestödsberättigad: Ja, grundskole- och gymnasienivå (A1)

Allmän kurs på distans är ett alternativ för dig
som behöver läsa in gymnasiet men som har
svårigheter att studera i en vanlig skolmiljö. I
kursen ingår 1-2 träffar per månad.
Vad är målet med kursen?
Kursen erbjuder möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för vidare
studier för dig som inte är klar med dina grundskole- eller gymnasiestudier.
Du kan även få möjlighet att uppnå vissa särskilda behörigheter.

Vem kan söka till Allmän kurs på distans?
Kursen vänder sig till dig som har svårigheter att studera i vanlig skolmiljö.
Du kanske har ett medicinskt hinder, social fobi, en neuropsykiatrisk funktionsvariation eller något annat som gör det svårt för dig. När du söker till
kursen är det viktigt att du anger detta i ditt personliga brev.
Antagningsvillkor:
• Minimiålder 18 år.
• Ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier.
• Att du tillhör målgruppen (se ovan).
• Att du har en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån.
Vi använder oss av dator, mejl, telefon, sms och samtal.
• Att du kan komma in på regelbundna träffar ca 1-2 gånger i månaden
med dina lärare här på skolan i Örebro.
• Att du kan studera på heltid.

Kostnader: Själva undervisningen är
kostnadsfri. Kursdeltagarna betalar en
materialavgift om 125 kronor/termin.
Ansökan: Sista ansökningsdag till
HT 2022 är 1 maj, ansökan öppnas
15 februari 2022.
Sista ansökningsdag till VT 2023 är
1 december. Ansökan till VT öppnas
31 oktober. Till vårterminen antar vi
endast ett fåtal deltagare.
När du ansöker ska du skicka med:
•

•
•

Personligt brev som beskriver skolbakgrund, behov av anpassning
och stöd samt mål med studierna. I
brevet ska det framgå varför du är i
behov av distansstudier.
  
Grundskolebetyg
  
Eventuellt gymnasiebetyg

Kontakt:
Ingela Palmgren
ingela.palmgren@fellingsbro.fhsk.se
076-496 28 67
Ansvarig skolledare:

Hur går undervisningen till?
I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap. Du
kan gå 1-3 år beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.
Vi använder oss av dator, mejl, telefon, sms och samtal. Vi har både individuella och gemensamma träffar. Varje distansstuderande får en individuell
studieplan.

Mattias Ekström

Följ oss i vardagen:
www.fellingsbro.fhsk.se
facebook.com/fellingsbro.fhsk
facebook.com/fellingsbro.fhsk.orebro
instagram: @fellingsbro.fhsk
https://bit.ly/youtube-fellingsbro

