
Allmän kurs med inriktning                                                            
Hälsa och café

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLA   

Har du haft det motigt vid tidigare studier och vill 
ha lite extra stöd och hjälp för att komma vidare? 
Kanske är du intresserad av att lära dig mer om din 
egen hälsa och om café-verksamhet? 

Hälsa och café är en ettårig inriktning på allmän kurs på 
gymnasienivå. Förutom att studera svenska, samhällskunskap 
och naturkunskap är du i skolans café en eftermiddag i veckan 
för att lära dig hur det är att jobba i café.

Du har möjlighet att välja ytterligare ämnen inom allmän kurs. 
Dessutom kommer du att ha friskvård och hälsa för att du ska 
få verktyg att må så bra som möjligt. Kursen är två terminer 
och du studerar i en mindre grupp.

Det finns flera vägar att gå efter avslutad kurs. Kanske vill du 
fortsätta komplettera din gymnasiekompetens för att kunna 
söka till högre utbildning? Då är du välkommen att fortsätta på 
Göteborgs folkhögskola. Kanske vill du istället börja jobba? Då 
har du fått kunskap om din egen hälsa och hur det är att jobba i 
café-branschen.

F A K T A  O M  K U R S E N

Studiefart: Heltid, två terminer.

Plats: Örlogsvägen 22, Västra Frölunda

Kursperiod: 19 aug 2020 - 4 juni 2021.

Vem kan söka: Du är 18-24 år. Fullständiga 
grundskolebetyg är önskvärt men inte en 
nödvändighet. 

Ansök: Du söker via skolans hemsida. 
Antagning sker fram till kursstart den 19 
augusti.

Ekonomi: Du kan söka studiemedel på 
gymnasienivå genom CSN. 

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men 
skolan tar ut en avgift på 850 kr som täcker 
försäkring, visst material, kopiering m.m.

Göteborgs folkhögskola bildar och utbildar vuxna. Vi 

har kurser på grund- och gymnasieskolenivå, Sfi och 

yrkesutbildningar. Vi ägs av Västra Götalandsregionen och är 

som skola politiskt och religiöst obunden.
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