
Att läsa in avhoppade 
gymnasiestudier efter 
att ha arbetat i många 
år kan vara tufft. 31 - 
åriga Victoria Rostö 
ser det istället som en 
möjlighet att bygga en 
helt ny framtid.

Victoria kämpade sig igenom 
nästan tre år i gymnasiet, 
men orkade inte ända fram. 
Hon började istället arbeta 
på en hamburgerrestau-
rang, flyttade efter tre år 
till kärleken i Köpenhamn 
och tog tillfälliga jobb i kafé 
och butik. Hon hamnade 
åter i snabbmatsbranschen 
och fortsatte arbeta som 
driftschef. Men så började 
kroppen säga ifrån. Det var 
tydliga stressymptom, även 
om hon trivdes väldigt bra 
med jobbet. 

     - Det var då jag 
började fundera på 
studier som alternativ 
till ett tufft arbetsliv. 
    

 - Snabbt insåg jag att jag 
inte ville läsa på Komvux, jag 
behövde mer stöd än de kan 
erbjuda. När Folkhögskolan 
Hvilan dök upp på skärmen 
plöjde jag igenom hemsidan 
och insåg jag att jag hamnat 
helt rätt!

Vid ett besök på skolans 
Öppet hus fick hon träffa en 
studie- och yrkesvägledare. 
Tillsammans redde de ut 
vilka betyg som behövdes 
kompletteras.
     - Det kändes så rätt att 
börja läsa! ler Victoria. Folk-
högskolan är exakt det som 
den säger sig vara – lugn och 
tillåtande. Så glad som jag 
känner mig nu har jag inte 
varit på länge.
Hon uppskattar det stöd hon 
har fått via mentorssamtal, 
specialpedagoger och 
studieverkstad.

     - Skolan är för första 
gången i mitt liv rolig 
att gå till. 
 

    - Jag älskar rutinerna och 
att jag får hjälp med att läsa 
läxor och förbereda prov. 
Lärarna är fantastiska, de ser 
verkligen ens behov. 
Med värme i rösten beskri-
ver Victoria även den goda 
stämningen på skolan. 
     - Här är lummigt och 
mysigt, det finns plats att 
sitta ute vid soliga dagar. Det 
känns som hemma och vi tar 
hand om varandra. Alla tillför 
ju något och delar med sig av 
sina erfarenheter. 
Att det är goda möjligheter 
att pendla från Malmö och 
att det går en direktbuss till 
Folkhögskolan Hvilan i Åkarp 
är ytterligare ett plus. 

     - Dessutom gillar jag att 
det är mångkulturellt och att 
alla funkar tillsammans. Alla 
är vi ju här av en anledning, 
vi har fått en andra chans i 
livet. 
När det gäller framtiden har 
Victoria ännu inte bestämt 
inriktning. Hon har tid på sig. 
Inte förrän 2021 är hon klar 
med sina två år på Allmän 
kurs.
     - Jag gillar ju att arbeta
som chef och utveckla 
människor, så kanske blir det 
något inom HR eller kom-
petensutveckling. Vi får se. 
Just nu njuter jag bara av att 
vara här på Hvilan.

   

   Välkommen till 
  Allmän kurs på 
  Folkhögskolan
  Hvilan du också!
  www.hvilan.se


