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Mångkulturella folkhögskolan   
En samhällsorienterad folkhögskola med verksamhet i Angered, Bergsjön, Gårdsten 
och Västra Frölunda med deltagare från hela världen.    
 

Folkhögskolan drivs som externat och har en tydlig mångkulturell profil med ett tydligt 
fokus på folkbildning och demokrati.  
 

FOLKHÖGSKOLEKURSER   
Mångkulturella folkhögskolan driver följande kurser:   

 Allmän kurs på grundskolenivå  

 
Allmän kurs på grundskolenivå vänder sig till deltagare som saknar 
grundskolebehörighet. Fullföljer deltagaren kursen och uppnår kunskapsmålen kan 
deltagaren sedan studera vidare på gymnasienivå. Sökande till den allmänna kursen på 
grundskolenivå studerar beroende på vad den har för förkunskaper med sig på olika 
nivåer. 
 

Allmän kurs på grundskolenivå med vårdinriktning  
Syftet med kursen är att förbereda dig som vill studera vidare på yrkesutbildningar inom 
vården på gymnasienivå och som 
saknar grundskolebehörighet.  
Ämnen som undervisas i kursen är 
bland annat: svenska, matematik, 
engelska, yrkessvenska och samhälls 
och naturkunskap motsvarande 
grundskolenivå.   

Du behöver vara klar med minst SFI C 
för att kunna bli antagen till kursen.   
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Allmän kurs på Gymnasienivå   

 

På allmän kurs gymnasienivå i Angered och Bergsjön kan man studera grundläggande 
behörighet för att studera vidare på högskola och yrkeshögskola. Studierna på allmän 
linje gymnasienivå sedan anpassas till den studerande utifrån vilka förkunskaper hen har. 
Hur länge den studerande går på allmän kurs gymnasienivå beror på förkunskaper och 
mål med studierna. Man kan studera ett till tre år. 

   

Särskilda kurser med yrkesinriktning  
Särskilda kurser på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas 
åt det speciella ämnesområde deltagaren har valt. Skolan har tre särskilda kurser med 
inriktning på olika yrke. 
   

Barnskötare/ elevassistent  
 

 
 

Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare/ elevassistent.  
Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen på 
förskolan.  Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan 
utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom 
samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök. Denna kurs finns i Angered.   
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 Vårdbiträde   

 
 

Utbildningen vänder sig till dig som är klar med grundskolebehörighet.  
Vi ser framförallt att du har goda kunskaper i det svenska språket,  
motsvarande SAS G. Yrkeserfarenhet inom området är meriterande men inte ett krav. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsliv och vidare studier 
Kursen är inriktat mot sfi-deltagare som behöver 
komplettera sina sfi- studier för att nå arbetsmarknaden 
eller studera vidare. Studierna innehåller skräddarsydd 
kursplan för att hjälpa deltagare orientera sig på 
arbetsmarknaden och hitta jobb eller studera vidare.  
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SMF är en samverkanskurs mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen.  
Den vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen i Jobb- och 
utvecklingsgarantin. Det är din handläggare som anvisar dig en plats på en folkhögskola. 
Du kan ha önskemål om vilken Folkhögskola du vill gå på. Under kursens gång på 
Mångkulturella folkhögskolan får du känna på hur det är att studera på folkhögskola. 
Denna kurs finns i Angered.   

 

Korta kurser 
Keramik   

 
Skolan har en keramikkurs som 
genomförs en gång per vecka. 
Kursen finns i Gårdsten.  
 

 
 

 

Datakurs på finska 
En grundläggande datakurs på finska vänder sig till 
dig som vill komma igång med datoranvändning.  
Du lär dig det mest grundläggande inom datorer för 
att kunna använda den i vardagen.  
 
 
 

Finska fraser för vårdpersonal 
 
Kursen vänder sig till personal inom vård och 
omsorg. Kursen ges två eftermiddagar i veckan! 
 
 
 
 

SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs)   

Uppdragsutbildning 
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SFI (SVENSKA FÖR INVANDRARE)   
 

 
 

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar 
grundläggande kunskaper i svenska språket. 
Sfi på Mångkulturella Finska folkhögskolan finns i olika nivåer A, B, C och D. Du får träna 
på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får dessutom lära dig om det svenska samhället, 
kulturen och arbetslivet. På Mångkulturella Finska folkhögskolan studerar du på dagtid 
vilket innebär 15 timmar i veckan. Efter att ha klarat av nivåerna A-D har du bra 
möjligheter att fortsätta studera på någon av skolans allmänna linjer för att så 
småningom till och med få behörighet att söka till högskola. 

Vi har även kurser på kvällstid i Gårdsten och Bergsjön. 
 
 

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING  
Socialpedagog/ Behandlingspedagog med interkulturell profil 
Interkulturalitet kan med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på ”kultur” ses som olika 
meningssystem, exempelvis etniska, religiösa, språkmässiga, tankemässiga, 

livsstilsrelaterade, könsmässiga och 
klassmässiga samt synliggöra hur dessa 
olika ”kulturer” kan samverka. ”Inter” 
betyder växelverkan eller mellanmänsklig 
interaktion, som är en viktig del i 
socialpedagogiskt arbete. Även FN-
organet Unesco lyfter fram Interkulturell 
kompetens som en avgörande faktor för 

dialog, delaktighet och samarbete mellan människor med olika kulturella identiteter. 
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KURATOR   
På skolan finns en kurator som kan stödja dig 
eller din grupp med studierelaterade frågor 
genom samtal och/eller rådgivning, och kan 
samordna kontakter med myndigheter och 
andra instanser.  Även kuratorn har sträng sekretess 
(tystnadsplikt).    

     
 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING - SYV   
Det kan vara svårt att veta vad man 
ska studera eller vad man vill jobba 
med i framtiden. Då kan ett samtal 
med en studie- och yrkesvägledare, 
SYV, vara till hjälp. SYV har 
tystnadsplikt, vilket betyder att det 
som framkommer i samtalet stannar 
mellan SYV och dig som sökt hjälp.   
 
 

STUDERANDERÅDET    
Studeranderådet består av deltagare/studerande ur samtliga kurser inom skolan. 
Studeranderådet är till för att ta tillvara deltagarnas intressen och tillsammans med 
skolans personal göra Mångkulturella folkhögskolan till en ännu bättre skola. 
Studeranderådet har möte ett antal gånger per år. Varje klass ska ha ett 
klassrådsmöte/forum innan studeranderådets möten för att förbereda klassens frågor 
till studeranderådet. Klassrepresentanterna tar klassens frågor till studeranderådet och 
återkopplar till klassen vad som sades på studeranderådsmötet.    
   

MÅNGKULTURELLA MONTESSORI FÖRSKOLA VICTORIA   
Vi är en fristående 
förskola som bedrivs av 
Mångkulturella finska 
folkhögskolan sedan 1 
november 2010.   
Förskolan har två 
avdelningar med plats för 
upp till 40 barn i åldrarna 1-5 år.    
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