Statens syften med stödet till folkhögskolor och
studieförbund
Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den
bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som
beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Vara Folkhögskola i Vara
Internat, 50 platser.
• Allmän kurs, 75 deltagare

• Radiojournalistutbildning, 12 deltagare

-

Grundskolenivå och gymnasienivå

-

-

Allmän kurs svenska

-

Allmän kurs, långsam

• Växa vidare, 12 deltagare

Ettårig utbildning med möjlighet att lägga till en tredje
termin.

• Framsteget, 15 deltagare
-

Studiemotiverande folkhögskolekurs på 13 veckor.

-

Samarbete med Arbetsförmedlingen.

-

Gymnasiesärskolan

-

IM-programmet

• Level up,

-

”växa som människa”

-

Unga vuxna i utanförskap

-

Komma närmare arbete och studier.

-

Samarbete med Samordningsförbundet Västra
Skaraborg

• Fritidsledarutbildning, 40 deltagare
-

2 årig eftergymnasial utbildning

-

Socialpedagogiks utbildning, inriktning
funktionshindrade, behandlingsarbete och hälsa.

Vara Folkhögskola i Mariestad
• Allmän kurs, 50 deltagare

• SMF, 15 deltagare

-

Grundskolenivå och gymnasienivå

-

Studiemotiverande folkhögskolekurs på 13 veckor.

-

Allmän kurs ”Vård och omsorg”.

-

Samarbete med Arbetsförmedlingen

• Svenska från dag ett, 6 deltagare
-

Fokus på att lära svenska

-

Asylsökande

• Etableringskurs, 17 deltagare
-

Kurs på 26 veckor

-

Innehåller studier i svenska språket,
samhällsorientering och arbetsförberedelser

-

Kort tidigare utbildning

-

Samarbete med Arbetsförmedlingen

”Trender-Analys”
* Fler unga vuxna som inte mår bra!
* Bråttom att komma ut och jobba!
* Problem med ekonomi!
* Behov av mer samarbete-samverkan!

* Fler yngre deltagare!
* Fler som ej är klar med grundskolan!

