
Östersjöprofil 

SMF 
Kom till oss och hitta 
dig själv! Studera i lugn 
och ro på dina villkor. 
Den här studiemotive-
rande folkhögskolekursen 
är rätt val för dig som är 

arbetslös och saknar 
fullständiga betyg från 
grund eller 
gymnasieskolan och vill 
komma tillbaka till 
studierna. 
Du är välkommen ifrån 
den dagen du fyller 16 år. 

Profilkurser 
På en profilkurs på folk-
högskola ägnas större 
delen av studietiden  åt 
det speciella ämnesom-
råde kursdeltagaren valt. 

Sommarkurser 
En uppdaterad lista med 
kurser presenteras under 
våren varje år.

Allmän kurs 
Behöver du komplettera 
dina behörigheter för att 
studera på högskola eller 
på gymnasienivå? Då 
kan du läsa på Litorina  
Folkhögskola för att få 
grundskole- och 
gymnasiekompetens. 

Lärarassistent 
Vill du arbeta som 
assistent i pedagogiska 
sammanhang för att 
göra lärande och 
skolmiljö så bra som 
möjligt för eleverna?   
Då kan en utbildning till 
lärarassistent vara en väg 
för dig! 

Språk-SMF 
Lär dig svenska och kom 
in i det svenska 
samhället! En kurs för 
dig som inte har svenska 
som modersmål och 
som behöver träning i 
svenska språket. I språk-
SMF arbetar vi med 
svenska för nybörjare. 

Kursinfo 
Besök litorina.fhsk.se för 
mer information om 
våra olika kurser.

På Litorina folkhögskola får du möjlighet att vara dig själv 
och studera i din egen takt. 

 ”Jag är född här, har bott i Italien i 12 år. Jag har alltid velat 
komma tillbaka hit och fick höra talas 
om begreppet folkhögskola vilket passa-
de mig mycket bra då jag saknar gym-
nasiekompetens. På Litorina har jag fått 
jobba i min egen takt med individuell 
hjälp. Här blir jag sedd, till skillnad 
ifrån de skolorna som jag tidigare gått i. 
På en folkhögskola lär man sig genom 
att prata och göra saker.”        

  
 Vi ger dig verktyg och möjligheter så att du kan nå dina 
mål! Hos oss studerar du i mindre grupper med olika 
teman och projekt. Vi utgår från de studerandes behov, 
förkunskaper och erfarenheter, vilket ger dig stora 
möjligheter att påverka studiernas inriktning och 
innehåll. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är 
vanligt förekommande. 
Vi vänder oss inte bara till privatpersoner utan erbjuder 
också uppdragsutbildning till företag och organisationer. 
Litorina har även lång erfarenhet av att bedriva 
internationella utbildningar och projekt som innebär 
samarbete över gränserna. 
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