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        Vart vill du?



Om skolan

Folkhögskola är en fri och frivillig skolform för 
vuxenutbildning. Sörängens folkhögskola är 
över 100 år gammal. 
Folkhögskolan vill idag erbjuda människor en 
andra chans i livet - till utbildning och person-
lig utveckling.

Vad är folkhögskola?







Här finns vi!

Allmän linje



Samhällskunskap, språk och historia 
På allmän linje studerar vi ämnen på gymnasienivå. Här kan du få 
behörighet till studier på högskola och yrkeshögskola. 

Studietiden är 1-3 år beroende på hur mycket du har pluggat och 
arbetat tidigare. 

Lena är studievägledare 
och undervisar i svenska 
och samhällskunskap.

Sophia undervisar i 
historia och religion.

Robin från USA undervi-
sar i engelska.



Matematik och naturkunskap

På Allmän linje finns möjlighet att välja en naturvetenskaplig inrikt-
ning inom antingen biomedicin eller miljöteknik.

Om du vill kan du efter ett år eller två på allmän linje gå vidare till 
studier på Naturvetenskapligt basår. 

Allmän linje biomedicin Naturvetenskapligt basår

Skolan har ett välutrustat laboratorium.

Allmän linje miljöteknik

Mattias undervisar i matematik och 
fysik.

Johan är doktor i kemi och undervisar i 
kemi, biologi, miljöteknik och biomedicin.



Kultur
Sörängens folkhögskola är full av kultur. Här finns möjlighet att 
uppleva konst, musik, föreläsningar och teater. Kanske vill du själv 
spela eller måla tillsammans med andra? 

Kulturlunch Jessica Moss

KulturlunchVictor Herrero



Studieomdöme
Efter slutförda studier på Allmän kurs får deltagarna ett studieom-
döme. Det kan användas när man ansöker till högskola eller andra 
eftergymnasiala utbildningar. 

Ansökan

För att kunna läsa på Allmän linje måste du 
ha avslutat grundskolan. 
Sista ansökningsdag är 1 maj. Om du skickar 
din ansökan senare kan du antas ändå, om 
det finns plats. 

Ansökan

Nu kör vi!



Sörängen

SÖRÄNGEN  

Sörängens folkhögskola

Allmän linje

Sörängens folkhögskola är en 
skola med kulturprofil. 
Skolan grundades av Landsting-
et i Jönköpings län redan 1876 
och sedan 1915 ligger den på sin 
nuvarande plats.

Allmän linje på Sörängens folk-
högskola är för dig som önskar 
läsa in grundläggande behörighet 
för högskola/yrkeshögskola eller 
komplettera allmänna ämnen på 
gymnasienivå.
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Sörbokserien:
Allmän linje
Animation
Bilderbok
Fotografi
Författare
Keramik

Naturvetenskapligt basår
Sörängen
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