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Bäckedals folkhögskolans kursutbud vår- och hösttermin 2018
Bäckedals folkhögskola ska enligt verksamhetsplanen 2018 vara en skola för medborgarna i hela
landet och i vissa fall även vända sig till målgrupper i andra länder. Skolan ska också medverka
till att realisera statens syften med folkbildningen samt Region Jämtland Härjedalens vision, mål
och aktiviteter på basis av allmänhetens krav och förväntningar.
Under verksamhetsåret ska Bäckedals folkhögskola bedriva folkbildningsverksamhet samt
därmed förenad kompletterande verksamhet i enlighet med den upprättade planen för
verksamhetsåret. Bäckedals Folkhögskola samarbetar med Birka Folkhögskola, Härjedalens
kommun, Arbetsförmedlingen och lokala företag för att stärka positiva effekter på sysselsättning
och befolkningsutveckling i länet.
Bäckedals folkhögskola genomför folkbildningsverksamhet i följande former:
 långa och korta folkhögskolekurser
 deltids- och distanskurser
 studiecirklar, kulturprogram och öppen folkbildning
 uppdragsutbildningar och utvecklingsarbete
 externt finansierad verksamhet som ligger i linje med huvuduppdraget
Folkbildningsrådet har fastställd 4000 deltagarveckor som verksamhetsvolym för Bäckedals
folkhögskola under 2018 plus 1000 deltagarveckor som extra platser, sammanlagt 5000
deltagarveckor.
Bäckedals folkhögskola har fått medel för att bedriva även följande kurser under 2018:
Svenska från dag ett för asylsökande motsvarande 319 deltagarveckor
SMF (Studie Motiverande Folkhögskolekurs) 32 platser
Etableringskurs 12 platser

Följande kurser planeras att genomföras under 2018:
Vår- och hösttermin Allmänna kurser




Grund (behörighetsgivande)
o Svenska som andra språk, Svenska
o Matematik
o Engelska
o NO
o SO
o Friskvård
o Estetisk
Gy (behörighetsgivande)
o Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
o Engelska 5 och 6
o Matematik 1a, 1b, eller 1c
o Naturkunskap 1a1
o Samhällskunskap 1a1
o Historia 1a1
o Religionskunskap 1
o Historia 1a 2, 2 och 3 (Levande historia)
o Samhällskunskap 1a2 och 2
o Engelska 7
o Matematik 2 (a, b eller c)
o Naturkunskap 1b och 2
o Idrott & hälsa (obligatoriskt för heltidsstuderande)
o Filosofi 1
o Bild
o Kurs i datoranvändning
o Foto (distans)
o Psykologi 1 & 2a (distans)
o Samhällskunskap 1a1 (distans)
o Historia 1a1 (distans)
o Religion 1 (distans)

Grundkurs kommer att bedrivas utöver terminstiden även under veckorna 23, 24, 25, 33 och 34.
Lärar- och elevassistent utbildning en yrkeskurs i samarbete med Arbetsförmedlingen i
Härjedalen, Härjedalens kommun, Bergs kommun och Ljusdals kommun med 12 platser som
startas under maj 2018 och pågår i 12 månader.

Vårtermin Särskilda kurser/ Hantverk












Hållbar kunskap
Skinn -garvning och sömnad
Vävkurs
Forntida smide och metallhantverk
MNT (Människa, Natur, Teknik)
Levande trä med historia och hållbarhet i fokus
Varptyngd vävstol
Påbyggnad
Sotdalen
Skomakarkurs
Sy kläder för hand (distans)

Hösttermin Särskilda kurser/ Hantverk








Hållbar kunskap
Textil - Hantverk, historia, hållbarhet
Forntida smide och metallhantverk
Skinn och Läder
Påbyggnad
Vävkurs
Skomakarkurs

Bäckedals folkhögskola bedriver ett antal kortkurser under sommarperioden som varierar från år
till år beroende på behov och efterfråga.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslås besluta:


att kursutbudet för Bäckedals folkhögskola under vår- och hösttermin 2018 fastställs
enligt ovan.
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Rektor

