ALLMÄN KURS - SVENSKT TECKENSPRÅK (STS)
Utbildningsort: Örebro
Antal platser: 16, indelat i två grupper
Kurslängd: 1-3 läsår
Studietakt: 100 %
Kurstider:
Hösttermin: 16/8-17/12 2021
Vårtermin: 10/1-20/5 2022
Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v
8 (5 dagar), Påsklov, v 15 (4 dagar).

Är du teckenspråkig och vill bli klar med gymnasiet för att gå vidare till högre studier eller för
att söka jobb som kräver gymnasiekompetens?
Sök till Allmän kurs - svenskt teckenspråk - alla
lärare är fullt teckenspråkiga och du får mycket
stöd och hjälp i dina studier.
Vem kan söka till Allmän kurs - svenskt teckenspråk?
Kursen riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din
behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.
Hur går undervisningen till?
Studierna sker på svenskt teckenspråk (STS) i en teckenspråkig miljö. Vi
jobbar mycket med kultur- och demokratifrågor för att därigenom kunna
förstå oss själva och samhället.
I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska,
samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap.
Därtill ingår svenskt teckenspråk samt motion och hälsa.
Stöd och hjälp i undervisningen
Kursen är på heltid och du kan läsa 1-3 år beroende på din skolbakgrund
och dina framtidsplaner. Det är hög lärartäthet på kursen och det finns
både tid och resurser för att erbjuda studier i grupp med individuellt anpassat upplägg.

"Lärarna är fullt teckenspråkiga och vi kan
kommunicera med alla och umgås med alla. Jag
känner verkligen att jag utvecklas jättemycket här.
Jag förstår mer och mer i alla ämnen."
- Faten, kursdeltagare

Antagningsvillkor:
Du ska ha fyllt 18 år och vara teckenspråkig.
Studiestödsberättigad: Ja, grundskole- och gymnasienivå (A1).
Kostnader: 1 000 kr/läsår för undervisningsmaterial och fika, samt upp till 1
000 kr/läsår för läromedel beroende på
vilka böcker du behöver köpa.
Ansökan: Sista ansökningsdag till HT
2021 är 1 maj. Ansökan öppnas 15
februari 2021.
Kontakt: Marina Nyman
marina.nyman@fellingsbro.fhsk.se
073-512 08 99 (WhatsApp)
Ansvarig skolledare:
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

