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På Sankt Ignatios Folkhögskola utgår vi från dig som individ. Här
planeras dina studier baserat på dina möjligheter och din personliga
utveckling.
Vi tror att utbildning är en naturlig mänsklig process som sker när vår
nyfikenhet och vårt sökande efter svar finner en god och lärande miljö. Vi
ser inte på utbildning som något som kan påtvingas utifrån, utan något
som behöver näras och vårdas för att växa inifrån.
Utbildning ger oss inte bara de kunskaper som behövs för att utföra ett
arbete. Den ger oss även självkännedom, självrespekt och självförtroende.
Den utvecklar vår förmåga att tänka kritiskt kring våra liv och våra
traditioner, och hjälper oss att engagera oss på ett positivt sätt i vårt
samhälle och i vår kultur. Utbildade människor är starka och fria
människor!
Vi vill vara en plats där människor från olika religioner och med olika
nationaliteter tillsammans söker kunskap. En plats där alla får möjlighet
att utveckla det självförtroende och de färdigheter som krävs för att hitta
ett jobb eller studera på högre nivå, och för att helt och fullt kunna bli en
del av det svenska samhället.
Välkommen till Sankt Ignatios Folkhögskola!
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Nyköpingsvägen 20, Södertälje

Kurser som ges på Campus Södertälje:

Allmän kurs
Allmän kurs – Jobbprofil
Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF

Campus Södertälje

Allmän kurs
En kurs för dem som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller som har studerat
till en lägre nivå i sitt hemland. Här förbereds deltagarna för studier på Allmän kurs på en
yrkesförberedande eller högskoleförberedande nivå. Vi fokuserar framför allt på en ökad
kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, och på hur det svenska samhället
fungerar.
GRUND

MOT HÖGRE STUDIER

Ämneskurser

Ämneskurser

•

Svenska grund /
Svenska som andraspråk grund

•

Svenska 1, 2, 3 /
Svenska som andraspråk 1, 2, 3

•

Samhällskunskap grund

•

Samhällskunskap 1, 2, 3

•

Matematik grund

•

Matematik 1, 2

•

Engelska grund

•

Engelska 5, 6

•

Historia 1a1

Nivå: Gymnasieförberedande

•

Naturkunskap 1a1

Förkunskaper: Sökande som inte
har svenska som modersmål behöver
ha läst SFI nivå C.

•

Religion 1

Nivå: Högskoleförberedande
Förkunskaper: Svensk grundskola eller
Allmän kurs grund på folkhögskola.

FÖR BÅDA INRIKTNINGAR
Övrigt: Deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med arabiska som modersmål.
Kurslängd: 1-3 år
Studietakt: 100 %
Kursstarter under 2021: 11 januari och 17 augusti
Besök kursens webbsida för att ansöka:
www.sanktignatios.org/sv/allman-kurs-grund-sodertalje
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Campus Södertälje
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Allmän kurs – Jobbprofil
På denna kurs förbereds deltagarna för studier på yrkesvux (yrkesutbildningar inom komvux).
Vi fokuserar framför allt på en ökad kunskap i svenska som andraspråk och på hur det svenska
samhället fungerar.
Ämneskurser:
•

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

•

Samhällskunskap 1a1

•

Matematik 1

•

Engelska 5, eller extra svenska

Nivå: Yrkesförberedande
Förkunskaper: Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola.
Övrigt: Deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med arabiska som modersmål.
Kurslängd: 1 år
Studietakt: 100 %
Kursstarter under 2021: 17 augusti
Besök kursens webbsida för att ansöka:
www.sanktignatios.org/sv/allman-kurs-jobbprofil

Campus Södertälje

Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF
Målet med denna kurs är att hjälpa deltagarna att komma närmare arbetsmarknaden eller
att motivera till fortsatta studier, till exempel på Allmän kurs. Deltagarna integreras
i ämneskurserna på Allmän kurs men får också studie- och yrkesvägledning samt möjligheter
till intressanta studiebesök.
Nivå: Gymnasieförberedande och högskoleförberedande
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Övrigt: Deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med arabiska som modersmål.
Kurslängd: 3 månader
Studietakt: 100 %
Kursstarter under 2021: Löpande intag
Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av att gå kursen
ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och göra en ansökan via din
handläggare.
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Förrådsvägen 10, Huddinge

Kurser som ges på Campus Huddinge:

Allmän kurs – Grund
Allmän kurs – Personlig assistent
Allmän kurs – MR-profil
Allmän kurs – Tewahedoprofil
Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF
Etableringskurs

Campus Huddinge

Allmän kurs – Grund
En kurs för dem som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller som har studerat
till en lägre nivå i sitt hemland. Här förbereds deltagarna för studier på Allmän kurs på en
yrkesförberedande eller högskoleförberedande nivå. Vi fokuserar framför allt på en ökad
kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, och på hur det svenska samhället
fungerar.
Ämneskurser:
•

Svenska grund / Svenska som andraspråk grund

•

Samhällskunskap grund

•

Matematik grund

•

Engelska grund

Nivå: Gymnasieförberedande
Förkunskaper: Sökande som inte har svenska som modersmål behöver ha läst SFI nivå C.
Övrigt: Deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Kurslängd: 1-3 år
Studietakt: 100 %
Kursstarter under 2021: 11 januari och 17 augusti
Besök kursens webbsida för att ansöka:
www.sanktignatios.org/sv/allman-kurs-grund-huddinge
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Campus Huddinge
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Allmän kurs – Personlig assistent
Denna kurs vänder sig till dig som vill arbeta som personlig assistent för barn, ungdomar, vuxna
och äldre. Vi kommer att läsa om mänskliga rättigheter med fokus på funktionssätt.
Ämneskurser:
•

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, med inriktning yrkessvenska för vård och omsorg

•

Samhällskunskap 1a1

•

Vård- och omsorgsarbete 1

•

Kost och hälsa 1

•

Lärande i arbete – avslutande praktik i fyra veckor

Nivå: Yrkesförberedande
Förkunskaper: Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola.
Övrigt: Deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Kurslängd: 1-2 år
Studietakt: 50-100 %
Kursstarter under 2021: 17 augusti
Besök kursens webbsida för att ansöka:
www.sanktignatios.org/sv/allman-kurs-personlig-assistent

Campus Huddinge

Allmän kurs – MR-profil
På denna kurs förbereds deltagarna för studier på högskola eller yrkeshögskola. Vi fokuserar på
samhällskunskap med profilen mänskliga rättigheter.
Ämneskurser:
•

Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3

•

Samhällskunskap 1, 2, 3

•

Matematik 1, 2

•

Engelska 5, 6

•

Historia 1a1

•

Naturkunskap 1a1

•

Religion 1

Nivå: Högskoleförberedande
Förkunskaper: Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola.
Kurslängd: 1-3 år
Studietakt: 100 %
Kursstarter under 2021: 17 augusti
Besök kursens webbsida för att ansöka:
www.sanktignatios.org/sv/allman-kurs-mr-profil
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Campus Huddinge
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Allmän kurs – Tewahedoprofil
En kurs för dem som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller som har studerat
till en lägre nivå i sitt hemland. Här förbereds deltagarna för studier på Allmän kurs på en
yrkesförberedande eller högskoleförberedande nivå. Vi fokuserar framför allt på en ökad
kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, och på hur det svenska samhället
fungerar.
På denna kurs läser man också ämnen inom Tewahedo-traditionen, t.ex. Begena, samt
körkortsteori och entreprenörsskap.
Ämneskurser:
•

Svenska grund / Svenska som andraspråk grund

•

Samhällskunskap grund

•

Matematik grund

•

Engelska grund

Nivå: Gymnasieförberedande
Förkunskaper: Sökande som inte har svenska som modersmål behöver ha läst SFI nivå C.
Övrigt: Deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Kurslängd: 1-3 år
Studietakt: 100 %
Kursstarter under 2021: 11 januari och 17 augusti
Besök kursens webbsida för att ansöka:
https://www.sanktignatios.org/sv/allman-kurs-tewahedo-profil/

Campus Huddinge

Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF
Målet med denna kurs är att hjälpa deltagarna att komma närmare arbetsmarknaden
eller att motivera till fortsatta studier, till exempel på Allmän kurs. Deltagarna integreras i
ämneskurserna på Allmän kurs men får också studie- och yrkesvägledning samt möjligheter till
intressanta studiebesök.
Nivå: Gymnasieförberedande och högskoleförberedande
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Övrigt: Deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Kurslängd: 3 månader
Studietakt: 100 %
Kursstarter under 2021: Löpande intag
Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av att gå kursen
ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och göra en ansökan via din
handläggare.
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Etableringskurs
Kursens mål är att stärka deltagarnas kunskaper i det svenska språket, bidra till att lättare
integrera sig i det nya samhället och att visa hur det svenska samhället fungerar.
Fokus ligger på svenska som andraspråk och samhällsorientering, men kursen innehåller
också arbetsmarknadskunskap, yrkesorientering, studie- och yrkesvägledning samt intressanta
studiebesök.
Nivå: Grundläggande
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Övrigt: Deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Kurslängd: 6 månader
Studietakt: 100 %
Kursstarter under 2021: Löpande intag
Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av att gå kursen
ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och göra en ansökan via din
handläggare.
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Praktisk information
Antagningsprocessen
Du ansöker till Allmän kurs via webbformulär på vår hemsida. När vi har tagit emot din ansökan
blir du kallad till intervju och nivåtest. Om du blir antagen får du inom några dagar erbjudande
om plats.
Du ansöker till Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF eller Etableringskurs
genom att prata med din handläggare på arbetsförmedlingen.
Om du har frågor som rör antagningsprocessen kan du kontakta oss på
allmankurs@sanktignatios.org.

Avgifter
Att studera på Sankt Ignatios Folkhögskola är gratis för svenska medborgare och personer med
uppehållstillstånd i Sverige. Vi tar dock ut en administrationsavgift som täcker försäkringar,
administration, fika samt visst material som används i samband med studierna.
Administrationsavgift vid studier på heltid: 1200 kr per termin
Administrationsavgift vid studier på deltid: 600 kr per termin

Studiemedel
Beroende på studiebakgrund och migrationsstatus kan du som deltagare på våra kurser ha rätt
till studiestöd från CSN.
Besök www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html för att ta reda på
om du har rätt till studiestöd.
Du kan läsa mer om CSN på www.csn.se.

Kontaktinformation
Webbplats:

www.sanktignatios.org/sv/allman-kurs
E-post:

allmankurs@sanktignatios.org
Facebook:

www.facebook.com/SanktIgnatiosAllmanKurs

Michael Hjälm

Daniel Öhrvall

Rektor

Verksamhetschef

michael.hjalm@sanktignatios.org

daniel.ohrvall@sanktignatios.org

Östen Hannmyhr

Joachim Främberg

Verksamhetsledare

Teamledare, Campus Huddinge

Teamledare, Campus Södertälje

joachim.framberg@sanktignatios.org

osten.hannmyhr@sanktignatios.org
Karin Björnberg
Verksamhetsutvecklare
karin.bjornberg@sanktignatios.org

