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Välkommen till folkis!
NYAlinjen är en ettårig utbildning för dig som gått ut
grundskolan och är mellan 15 och 20 år.
Skolåret är uppdelat på fem perioder och består av
både ämnesintegrerade projekt som alla studerande
har och kurser du själv väljer för få ett år som blir
skräddarsytt just för dig.
Efter genomförda studier får du ett intyg över studiernas innehåll och omfattning eftersom skolan är
examens- och betygsfri. De lärarledda lektionerna är
29-36 per vecka och utbildningen är baserad på aktiv
närvaro.
Studerande får två tilläggspoäng för genomförda
helårsstudier. Dessa poäng kan användas vid vidare
studier på Åland..

Obligatoriska kurser

Alla studerande har studieteknik,
kommunikation och IKT.

Projekt med ämnesintegrering

Här blandar vi kunskaper från många olika
ämnen med studiebesök och eget
skapande. Svenska, engelska, matematik,
historia, samhällskunskap, sociala och
estetiska kunskaper tas tillvara för att skapa
meningsfulla projekt som t ex Världen jag
lever i. För att förstå omvärlden och din
egen roll i samhället integreras flera ämnen
för att skapa och se sammanhang.

Valbara kurser

Här finns kurser inom kreativt skapande,
språk, musik, idrott och media. För studerande som inte har svenska som modersmål finns kursen Utveckla din svenska
som integreras med bland annat projekt och
studiebesök.

Specialkurser

Skolan erbjuder kurser som Första hjälpen,
Datakörkort, Hygienpass mfl. De här
kurserna ger specifika intyg.

Höja vitsord

Vill du höja dina grundskolevitsord kan du
välja bland följande ämnen: historia,
svenska, engelska, fysik, matematik, samhällskunskap, bildkonst och textilslöjd.
Läsåret börjar 24 augusti 2020 och
slutar den 21 maj 2021.

Ansökan

Folkis ingår i den samåländska
elevantagningen. Ansökningsperioden för nästa läsår är 19.36.4.2020
Under perioden 11.6-31.8.2020
kan du söka restplatser digitalt via
www.afhs.ax

Kontaktuppgifter

Tfn kansli: +358 18 43240
E-post: folkis@afhs.ax
Hemsida: www.afhs.ax

Kursval

Kursvalsblanketten ska bifogas till
din ansökan. Söker du via den samåländska elevantagningen gör du
dina kursval digitalt under perioden
19.3-5.4 2020 via www.afhs.ax
Söker du direkt till skolan gör du
kursvalet samtidigt med din digitala
ansökan.

Adress

Folkhögskolevägen 41
AX–22310 Pålsböle
Åland, Finland

Följ oss på
Facebook!

