
 
 

       

Utbildningsbevis/grundläggande behörighet/SeQF/omdöme 

SeQF nivå 2 vid Vimmerby folkhögskola 
 
Statens och huvudmannens syften 

• Bedriva verksamhet som bidrar till att st rka och utveckla demokratin. 

• G ra det m jligt f r en kad m ngfald av m nniskor att p verka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

• Utj mna utbildningsklyftorna och h ja bildnings- och utbildningsniv n i 
Kalmar l n. 

• Bredda intresset f r kultur och ka delaktigheten i kulturlivet. 

• Bidra till kad folkh lsa genom utvecklingsarbete kring h lsa och kultur. 

• Bidra till b ttre integration genom en bredd av utbildningar. 
 
Vimmerby folkhögskola 
 
Vimmerby folkhögskola har en verksamhet som består av allmänna kurser på 
grundskole- och gymnasienivå samt fyra eftergymnasiala yrkesutbildningar och två 
på gymnasienivå. Dessutom har vi en hel del kortkurs- och konferensverksamhet.  
 
På Vimmerby folkhögskola möts människor i olika åldrar med skilda kulturella 
bakgrunder, livssituationer och förutsättningar. Här skapas en miljö som väcker lust 
att lära och ger möjlighet till egen utveckling. I en trygg lärmiljö får varje deltagare ett 
personligt bemötande. 
 
Vimmerby folkhögskola jobbar för en samlad syn på hälsa där vi ser individen ur ett 
helhetsperspektiv. Detta märks genom olika gemensamma aktiviteter som genomförs 
kontinuerligt. Grunden för lärandet utgår från deltagarnas kunskaper, erfarenheter 
och utbildningsbehov. 
 
Kurserna kännetecknas av att upplägg och undervisning anpassas efter deltagarnas 
behov och mål, utifrån statens och huvudmannens syften. 
 
Allmän kurs grundskolenivå 
 
Allmän kurs grundskolenivå på Vimmerby folkhögskola vänder sig till personer med 
svenska som andraspråk som behöver läsa in behörighet motsvarande grundskolan. 
Vi anpassar schemat så att deltagaren har möjlighet att kombinera studier på grund- 
och gymnasienivå.  
 

Mål för Allmän kurs grundskolenivå 
 
Vimmerby folkhögskola har egna ämnes- och studieplaner. Folkhögskolan har ansvar 
för att kunna definiera sin kurser motsvarande grundskolans ämneskurser.  

 
 
 
 



 
 

       

 
Övergripande mål för Allmän kurs grundskolenivå vid Vimmerby folkhögskola är: 

• att deltagarna uppnår behörigheter enligt delkrav1, omfattning och delkrav2 
innehåll -motsvarande grundskolan, enligt riktlinje från Folkbildningsrådet, 
vilket möjliggör fortsatta studier på gymnasienivå 

• att deltagarna f r insikt om sina behov, begr nsningar och m jligheter och 
kan hitta sitt eget sätt att lära 

• att deltagarna f r möta, ta del av och prova olika estetiska uttryck  

• att deltagarna möter och upplever olika kulturuttryck inom teater, musik och 
konst 

• att deltagarna f r en kad kunskap om demokratiska arbetssätt och 
demokratiska grundvärden 

• att deltagarna kan se sin plats i världen och den egna påverkan på 
samhällsutvecklingen 

• att deltagaren utvecklar sin sociala förmåga och kunskap om gruppens 
betydelse och självkännedom 

• att deltagarna får en ökad kunskap om kostens och rörelsens betydelse för 
hälsan och studieförmågan 

• att deltagarna kan se globala och lokala samband för en hållbar utveckling 
 
Läranderesultat 
 

 Kunskaper  

Deltagaren kan visa 

• f rst else f r demokratiska grundv rden och demokratiska arbetssätt  

• f rst else f r sin egen del för samhällsutvecklingen 

• kunskaper om olika studietekniker 

• kunskap om mjuka v rden s som empati och f rst else f r sina 

medm nniskor  

• kunskap om kostens och r relsens betydelse f r b de psykiskt och fysiskt 

välmående, inklusive studieförmåga

 Färdigheter 

Deltagaren kan

• genom praktiskt deltagande tillsammans med andra förstå och använda 

kunskap kring demokratiska arbetssätt och förutsättningar 

• arbeta utifr n sina inl rningsbehov och använda olika studietekniker som 

prövats och ta ansvar för sitt eget lärande  

• genom praktiskt deltagande möta, prova och ta del av olika estetiska 

uttrycksformer 

• genom praktiska övningar och gruppdiskussioner förstå förutsättningar för 

en hållbar utveckling 

 



 
 

       

 Kompetenser  

Deltagaren har 

• en förmåga att se sig själv som en del i gruppen 

• en viss pedagogisk kompetens och kan dela med sig till andra i gruppen på 

olika sätt 

 
Uppföljning av läranderesultat 
 
Kunskaper, kompetenser och färdigheter i grundskolans kärnämnen utvärderas i 
utvecklingssamtal som sker minst två gånger per termin. Ansvariga lärare är 
behörighetsgivande. För SeQF ansvarar lärarna på allmän kurs. 
 
Vid genomgången och godkänd utbildning utfärdas intyg: Vimmerby folkhögskolas 
eget intyg, behörighetsintyg samt SeQF-intyg. Dessa arkiveras enligt Region Kalmar 
läns dokumenthanteringsplan. 
 
Årlig utvärdering samt revidering av SeQF-dokument sker under sommarens 
planeringsveckor och ska vara klart innan kursstart. 
 


