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ALLMÄN KURS
!

ALPINA
LINJEN
!
!

1 - 4 ÅR

!

Storumans folkhögskola
inbjuder
dig som är aktiv alpin
tävlingsåkare
till studier varvade med träning.
Studierna avser att ge dig
behörighet till högskolestudier.

!

FÖR VEM?
Alpina linjen vänder sig till aktiva tävlingsåkare som vill kombinera studier
med alpin träning och tävlingsåkning.
För elev som under kalenderåret fyller 18 år är studierna kostnadsfria.
För elever som ännu ej fyllt 18 år måste hemkommunerna betala deras
kostnader för studierna.
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KURSTID

!

Ht slutet av augusti - december
Vt januari – slutet av maj

UPPLÄGGNING AV KURSEN UNDER LÄSÅRET

!

1 teoretiska studier varvade med barmarksträning (höst)
2 teoretisk studier varvade med utförsåkning (vinter)
3 teoretiska studier varvade med träning (vår)

ÄMNEN

!

Svenska 1,2,3
Engelska 5,6
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a1

Samhällskunskap 1a1
Matematik 1a,1b,1c
Idrott och hälsa 1,2

Dessutom kan Du läsa Historia 1a1.
Vi kommer även att genomföra en tränarutbildning, motsvarande
steg 1 och steg 2.
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Vi har ämnesintegrering i de olika ämnena, man läser i block tex.
samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion.

!

SKOLORTEN
Studierna vid alpina linjen är förlagda till Tärnaby. Tärnaby/Hemavan
erbjuder utomordentliga möjligheter till effektiv träning.
Skolan ligger en minut från liftstationen.

!!

FOLKHÖGSKOLAN INNEBÄR
Folkhögskolereformen ger oss stor frihet att anpassa studierna efter
skidåkningen. På folkhögskolan planerar man sina studier och sin
träning i samarbete med lärare/tränare och tar själv ansvar för resultatet.
Detta i kombination med träning och internatboende skapar en stark
gemenskap. Vi lägger stor vikt även vid din personliga utveckling.

!

AVGIFTER OCH BOENDE
För Dig som är under 20 år är läromedel och undervisningsmaterial
kostnadsfria. Folkhögskolan ordnar inackordering (kost och logi) på Tärnaby
skidhem. Helinackordering kostar ca 4 500:00 per månad . Du svarar själv för
mat under lördag/söndag.
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OMDÖME

!

På folkhögskolan får Du inte betyg utan (om Du vill) ett studieomdöme.
Du får endast ett omdöme, som sätts av lärarrådet gemensamt.
Studieomdömet avser Din förmåga att bedriva studier och ger
Dig möjlighet att söka vidare till högskola/universitet.

KVOTERING
När Du söker till högskoleutbildning jämförs Du med andra folkhögskoleelever
i grupp 4 inom betygsurvalet. Grundläggande behörighet erhåller Du
om Du inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i kärnämnen.
Dessutom kan Du få särskild behörighet i andra kurser där Du inhämtat
kunskaper motsvarande godkänd nivå. Fråga Din SYV-konsulent vilka
behörigheter som krävs för det yrke Du ev. funderar på.
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Du är välkommen med Din ansökan. Vill Du veta mer om skolan,
studiehjälp, studiemedel, kan Du kontakta skolan per telefon
0951 - 267 80.
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Studiemedel och studiehjälp kan Du söka genom din hemkommun
om Du är under 18 år. Du som är över 18 år kan söka studiehjälp genom CSN.
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Fakta_________________________________________________
!
!
Kursstart:
Längd:
Ansökningstid:
Ansökan:

Behörighet:
Antagning:
Information:

Kursföreståndare:
Boende:

Slutet av augusti.
1 - 4 år
Senast den 15/4
På bifogad blankett, sändes till:
Storumans folkhögskola, Box 3
923 21 Storuman
Telefon: 0951- 267 80
Dokumenterade tävlingsmeriter.
Besked om antagning får du i slutet av april.
Matilda Fjällström
Tärnaby Skidhem, Brantvägen 2
920 64 TÄRNABY
Telefon: 0954-147 57 eller 070-245 45 87
Matilda Fjällström
Skolan har ett trevligt lägenhetsinternat.
Boendet prioriteras för de som är under 18 år.

