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FOLKHÖGSKOLAN HVILAN
Folkhögskolan Hvilan har sitt huvudsäte i Åkarp, mellan Lund och Malmö. 
Här har vi funnits i 150 år och är också Sveriges äldsta folkhögskola. Våra 
deltagare upplever en mötesplats och folkhögskolemiljö som rymmer såväl 
traditionell folkbildning som morgondagens utmaningar och möjligheter. 
 För oss är samhällsutveckling, jämställdhet och mångfald viktigt. Vi är 
en folkhögskola som växer och för närvarande finns vår verksamhet även i 
bland annat Lund, Malmö, Höör och Staffanstorp. För aktuell information 
om vår verksamhet och eventuella uppdateringar vänligen besök vår hem-
sida. Varmt välkommen till Folkhögskolan Hvilan!

Ansökan 
Ansökan om att studera hos oss sker via Hvi-

lans hemsida. Främst har vi kursintag under 

våren, med kursstart under hösten. På hem-

sidan hittar du mer utförlig information om 

våra kurser samt den information du behöver 

gällande aktuella ansökningsdatum, kursspe-

cifika behörighets- och inträdeskrav mm. 

Studie- och yrkesvägledning
Alla våra deltagare erbjuds möjligheten till 

studie- och yrkesvägledning. Som deltagare hos 

oss upprättas en individuell studieplanering 

anpassad för dig och dina mål. Vår studie- och 

yrkesvägledare kan du träffa för att få individuell 

vägledning och information om studier, arbets-

marknad, studiefinansiering och samtala kring 

dina funderingar om vad du vill göra i framtiden. 

Även du som är nyfiken på Hvilan och ännu inte 

är studerande hos oss kan kontakta vår studie- 

och yrkesvägledare för information om våra 

utbildningar. 

Pedagogiskt stöd
Här på Hvilan värnar vi om att alla deltagare ska 

ges möjlighet till flexibelt lärande. Våra  peda-

goger arbetar socialpedagogiskt och på en del 

av våra kurser finns möjligheten att tillsammans 

med folkhögskolans specialpedagog  ta fram en 

plan för att tillgängliggöra studierna. 

Studiecoacher och studieverkstad
Det finns studiecoacher kopplade till en del av  

folkhögskolans kurser. De kan stötta dig som 

deltagare kring hållbara strategier för att ta dig 

an studiesituationen. Studiecoacherna bedriver 

dessutom studieverkstad med drop-in.

Servicekostnad
Som studerande betalar du en årlig avgift som 

täcker försäkring, kopiering, transport för fri-

luftsdag, fika vid kursstart, vissa högtider, öppet 

hus, trädgårdsfest samt lunch vid skolavslutning. 

Kostnaden för läromedel tillkommer. 

 Inbetalning av servicekostnaden sker till bank-

giro 5484-8684 i samband med kursstart och 

du anger ditt namn som referens. Har du några 

frågor kring det praktiska kopplat till detta är du 

välkommen att kontakta folkhögskolan!

www.hvilan.se
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V
i bildar och utbildar för morgondagen 

och vill ge våra studerande verktyg för 

att kunna analysera och förstå en allt mer 

komplex värld.

 Den tanken ställer stora krav på alla dem som 

arbetar på skolan. Att kunna fakta och fackuttryck 

är bra, men skolchefen vill att skolans pedagogik 

ska ge mer än så. Att skolan ska se människan 

utifrån ett helhetsperspektiv.

 – Vi vill att alla ska känna att de är lika mycket 

värda, att det finns en öppen attityd gentemot alla. 

Vi är inte bara våra respektive roller, deltagare 

och pedagoger, vi är också människor. Det måste 

genomsyra verksamheten.

 Eduardo berättar att man inom folkhögskolans 

värld valt att kalla elever för deltagare och stude-

rande. Små ord, återigen, som skenbart inte spelar 

någon större roll, men som faktiskt har en viktig 

funktion.

 – Vi väljer ordet deltagare eller studerande, just 

för att vi vill att de ska kunna delta och påverka 

sina studier. Det är folkhögskolans styrka och det 

märker de som väljer att studera hos oss väldigt 

tydligt.

 Folkhögskolan Hvilan har en lång tradition av 

att utbilda och bilda folk. Idag är Hvilan 150 år 

och Sveriges äldsta folkhögskola. Den startade 

1868 då bonde befolkningen från Åkarp ville skapa 

en folkhögskola för sina söner och därefter en 

folkhögskola för alla – inte bara för en liten utvald 

elit. Även då var Sverige satt i stor förändring; nya 

tider krävde ett nytt sätt att tänka. 

 – För mig som visionär, det är så jag ser mig, vill 

jag att Hvilan ska fortsätta axla den uppgiften. Jag 

vill minska utbildningsklyftorna och skapa samhäll-

snytta. Samhället idag är ju inte bara en företeelse 

lokalt, utan både regionalt, nationellt och globalt. 

Jag lever efter mottot att alltid ha en fot i dåtiden 

och en i framtiden. Allt förändras ju ständigt.

 Han tar de senaste årens migrationsströmning 

som påverkade Sverige som exempel. Det gällde 

att snabbt ställa om och tänka nytt; hur göra något 

positivt av en växande utmaning?

 – Vi startade svenska för invandrare och yrkes-

utbildningar. För fyra år sedan hade Folkhögskolan 

Hvilan 250 studerande, idag är vi omkring 600 och 

har omkring 50 anställda. Vi växer och utvecklas 

hela tiden och vill att mångfalden hos oss ska 

spegla samhället i stort. 

 Det är inte utan stolthet som Eduardo säger 

det. Kanske är det hans egen bakgrund som färgar 

hans ledarskap. Född i en diktatur som Chile var 

på 1980-talet längtade Eduardo efter demokrati 

och frihet.

 – Mina söndagsutflykter gick till fängelset där 

MED EN FOT I  
DÅTIDEN OCH  
EN I FRAMTIDEN 
E D U A R D O  G R A N  V I L L A N U E V A - C O N T R E R A S 

–  R E K T O R / S K O L C H E F

Bildning. Ett till synes anspråkslöst ord som 
samtidigt ställer stora krav. Ett ledord som rektor 
Eduardo Gran Villanueva- Contreras vill ska ge-
nomsyra Folkhög skolan Hvilans verksamhet.
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mina släktingar satt fängslade för sina åsikter. 

Mina föräldrar hade det mycket svårt innan de 

flydde till Sverige 1987. Kanske har det skapat en 

viss förståelse för en del av folkhögskolans delta-

gare som kom till Sverige som flyktingar. Det är 

viktigt för folkhögskolan att ha deltagare med olika 

bakgrund. Att byta erfarenheter med varandra gör 

att man växer som människa.

 Eduardo berättar att han lärde sig svenska 

genom olika studiecirklar och har kompletterat sin 

gymnasieutbildning på folkhögskola, samt arbetat 

som rektor på folkhögskola under sammanlagt sju 

års tid. 

 Under de senaste fyra åren har skolledningen 

tillsammans med styrelse och personal kunnat 

genomföra förändringar som resulterat i att 

folkhögskolan kan erbjuda en större variation 

av utbildningar och kunnat anställa en special-

pedagog, som kan ge mer stöd till deltagarna. Vi 

samarbetar också med fler intressanta externa 

parter. Att vidareutveckla mångfald, värdegrund 

och jämställdhetsfrågor är fortsatt viktigt för oss. 

 – Vi ska ha en jämställd arbetsplats och en jäm-

ställd ledning. Självklart måste personalen spegla 

deltagarna. 

 Och framtiden?

 – Vi jobbar ju inte bara för nuet, utan för fram-

tiden. Jag vill att folkhögskolan ska vara bra på att 

fånga upp goda idéer och se till att utveckla dem 

vidare. Framför allt vill vi på Hvilan skapa en verk-

samhet som har beredskap att förändras snabbt. 

Samtidigt är det viktigt att det som förändras och 

utvecklas också får behålla sin goda kvalitet.

 Vi vill att alla ska 
känna att de är lika 
mycket värda, att 

det finns en öppen attityd 
gentemot alla.

15O ÅR
SVERIGES ÄLDSTA  

FOLKHÖGSKOLA

Den 17 april 1868 
bildades Folkhögskolan 
Hvilan i Åkarp och har 
genom sina 150 år varit 
ett betydelsefullt inslag 
i livet för åtskilliga 
studerande. Hvilan har 
som Sveriges äldsta 
folkhögskola en lång 
tradition av att stärka, 
utbilda och utveckla 
sina deltagare och sko-
lan är en stolt bärare av 
det livslånga lärandet. 
Det började utifrån 
ett behov av att bilda 
dåtidens bondsöner 
kring modernt lantbruk 
och Hvilan är idag en 
folkhögskola där alla 
ska känna sig välkomna 
och inkluderade.

Visste du att
FOLKHÖGSKOLAN HVILAN 

DRIVER ETT ANTAL 

YRKESUTBILDNINGAR  
OCH PROJEKT

I SAMARBETE MED ANDRA  
PARTNERS I SVERIGE  

OCH I VÄRLDEN.

Samverkan 

Folkhögskolan Hvilan vill bidra till att såväl 

organisationer som människor växer. Vi kan 

själva eller i samarbete med partners ta fram 

anpassade kurser och koncept. Kontakta oss 

gärna för idéer kring samverkan!
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J
ag har alltid drömt om att utbilda mig, 

men det var inte möjligt i Afghanistan. 

Jag har ju aldrig haft en barndom utan 

var tvungen att arbeta från det att jag fyllde 

sju år.

 Visst är det något i dessa meningar som 

skaver, som inte känns helt rätt. Så går det 

ju inte till i Sverige, eller ens i större delen 

av världen. Men Abbas är ett levande bevis 

på att det är möjligt. 

 Han är en ung kille med en gammal mans 

blick. Han har sett saker som få svenska 

barn eller ungdomar någonsin kommer att 

uppleva. Som egentligen inget barn borde 

få lov att erfara. 

 En titt i backspegeln visar en kille som 

sedan barnsben började väva mattor. Vid 

tio års ålder fick han åka till Iran och arbeta; 

mattvävning byttes mot tillverkning av 

väskor.

 – Så såg mitt liv ut. Då fanns inte tanken 

på att jag en dag skulle sitta i en skolbänk. 

Allt handlade om att tjäna pengar och 

försörja familjen. Så jag borde ju egentligen 

gå i pension nu!

 Humorn finns där. Allvaret ännu mer. 

Abbas Ahmadi fick på egen hand fly först 

till Europa 2008 och därefter till Sverige 

2011. Han är en av 

de ungdomar och 

flyktingar som inte 

har någon vuxen 

anhörig i Sverige. 

 – Vilket också 

har medfört att vi 

inte har en röst som 

erkänns av samhället 

i stort, utan till och med 

ofta blir oskyldigt utpekade som 

brottslingar. 

 Abbas levde som papperslös i arton 

månader, gick bara på SFI, svenska för 

invandrare, en kort tid, bara för att lära 

sig alfabetet. Svenska lärde han sig på 

egen hand. 2014 fick han permanent 

uppehållstillstånd. Strax efteråt fick han 

fast anställning på ett HVB-hem i Lomma 

kommun för ensamkommande barn. Två år 

senare sa Abbas upp sig på kommunen och 

bestämde sig för att ta tag i sin barndoms 

dröm istället. Han läste in högstadiet på en 

termin, 7:e, 8:e och 9:e klass. 

 Idag läser han Allmän kurs med samhälls-

inriktning på Folkhögskolan Hvilan som han 

fick rekommenderad av vänner som sa att 

skolan var bra. Själv använder Abbas ordet 

familjär om skolan.

     – Hvilan är lite 

annorlunda, väldigt 

mångkulturell, med 

folk från hela värl-

den. Här spelar inte 

nationalitet någon 

roll. Det viktigaste 

är att vara mänsklig. 

Kanske är det självklart att 

en folkhögskola ska vara det, men 

så är det ju inte på alla folkhögskolor. 

 Hans absoluta favorit är frukostrasterna.

 – Jag är ju alltid morgontrött, så fikorna 

och pauserna är toppen! Speciellt den 

klockan tio, då vi äter frukost. Det är allra 

bäst! Vi har så roligt även om vi från början 

var lite blyga och tafatta, men nu har vi vå-

gat öppna oss för varandra och jag känner 

mig helt accepterad av alla.

 Abbas berättar att han fortfarande 

måste kämpa med varje skoluppgift. 

 – Därför är jag oerhört glad för att jag 

har hamnat på Hvilan där jag kan få jätte-

mycket stöd av två studiecoacher. Och jag 

kan alltid vända mig till pedagogerna med 

frågor. 

 Tanken är att vidareutbilda sig till sjuk-

ATT KUNNA  
LÄSA OCH SKRIVA 
GER FRIHET
A B B A S  A H M A D I  –  A L L M Ä N  K U R S

Det 25-årige Abbas Ahmadi berättar är smått 
overkligt. Hans historia är inte unik, bara svår 
att förlika sig med. 

Visste du att
NATURVETEN

SKAPLIGA BASÅR 
KAN VARA EN VÄG IN TILL  

LUNDS UNIVERSITET
GENOM FOLKHÖGSKOLAN HVILAN FINNS ETT  
ALTERNATIVT URVAL TILL UNIVERSITETETS  

NATURVETENSKAPLIGA PROGRAM  
OCH KURSER.
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sköterska. Abbas vill betona hur 

mycket utbildning kan betyda för 

den enskilda människan, för sam-

hället och för en hoppfull framtid.

 – Skolan har förändrat mig, ut-

vecklat mig jättemycket. Att kunna 

läsa och skriva ger frihet. Därför 

är mitt mål att bli sjuksköterska. 

Det är mitt sätt att ge tillbaka och 

hjälpa dem som verkligen behöver 

det. Och jag vill kunna göra det 

med ett stort leende!

 Abbas ler, ser framtiden framför 

sig. Men så kommer det allvarliga 

draget tillbaka över hans unga an-

sikte. Stolt berättar han att han är 

utbildad barn- och ungdomscoach 

och på sin fritid var med och  tog 

initiativet till att starta Ensam-

kommandes förbund Malmö. Med 

sitt volontärarbete ville han ge 

stöd åt ensamkommande och ge 

dem kunskap om jämställdhet och 

hur de kan leva ett självständigt 

liv och etablera sig i det svenska 

samhället. 

 – Jag har kämpat hårt på egen 

hand, utan någons hjälp under 

lång tid. Så efter utbildningen vill 

jag ge tillbaka så mycket jag kan. 

Jag vill kämpa för barns och kvin-

nors rättigheter i hela världen. Vi 

lever i en oerhört orättvis värld. 

Det tänker kanske inte alla på 

när de till exempel köper en billig 

handknuten matta från Mellan-

östern. Oftast är den ju gjord av 

ett litet barn som jag var en gång i 

tiden. Så studierna kan hjälpa mig 

att kämpa för rättvisa, de ger mig 

möjlighet att resa i hela världen 

och frihet att hjälpa andra. Jag 

tror på utbildning och det bästa 

sättet att hjälpa ett barn är att 

låta det gå i skolan.

Jag har ju aldrig haft 
en barndom utan 

var tvungen att arbeta från 
det att jag fyllde sju år.

ALLMÄN KURS

Behöver du komplettera 
dina behörigheter? Då kan 
du gå en behörighetsgivande 
kurs på folkhögskola. Dessa 
kurser kallas för Allmän kurs. 
Här läser du allmänna äm-
nen såsom svenska, engelska, 
matematik, naturkunskap, 
religion, samhällskunskap 
och historia. 

Allmän kurs vänder sig främst till dig som 

saknar grundskole- eller gymnasieutbild-

ning och är ett alternativ till komvux för 

att få grundläggande och/eller särskild 

behörighet för att kunna söka vidare till 

högskola eller yrkeshögskola. 

Allmän kurs på olika nivåer
Inom Allmän kurs finns olika nivåer och 

inriktningar utifrån de studerandes 

olika förkunskaper och individuella 

behov. Allmän kurs kan läsas i olika 

studietakt och omfattning. Beroende 

på förkunskaper, studietakt och tankar 

kring vidare studier läser du mellan ett 

till tre år. 

 Har du inte med dig tillräckligt med 

behörig heter från grundskolan eller 

gymnasiet finns möjlighet att läsa mot-

svarande grundläggande behörigheter 

för studier på yrkeshögskola.   

 Om du sedan tidigare har med dig 

minst ett års studier från gymnasiet 

eller har motsvarande kunskaper, t.ex.

från folkhögskola, finns möjlighet att 

läsa in grundläggande och särskilda 

behörigheter för studier på högskola/

universitet.

Naturvetenskapliga basår
För dig som är intresserad av naturve-

tenskap och har med dig minst ett års 

studier från gymnasiet eller motsva-

rande finns möjligheten att under ett 

till två år läsa in motsvarande grund-

läggande behörigheter för studier på 

högskola/universitet samt särskilda 

behörigheter. Denna inriktning görs 

i samarbete med Lunds universitets 

natur vetenskapliga fakultet.

ANSÖK VIA www.hvilan.se
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I
dag är jag väldigt medveten om mina 

privilegier. Genom möten med klass-

kompisar lärde jag mig till exempel vad 

’mellanförskap’ är. Alltså när du är andra 

eller tredje generationens svensk, men 

när andra ändå inte uppfattar dig som 

svensk.

 Det är en varm och välkomnande mil-

jö på Lindängens fritidsgård i Malmö där 

Mikael Sörling arbetar som fritidsledare 

numera. Mjuka kuddar, mattor i glada 

färger, leksaksnallar, café och sällskaps-

spel. Det är ljust, tryggt, ombonat och 

långt ifrån 1970-talets stökiga fritids-

gårdar. 

 – Jag mår bra här, säger Mikael, det 

är en ynnest att få vara delaktig i unga 

människors uppväxt. Här får jag en 

möjlighet att använda mig av alla de 

erfarenheter som jag har gjort på Folk-

högskolan Hvilan.

 49-årige Mikael Sörlings läroprocess 

började långt tidigare. Även då på en 

folkhögskola där han först komplette-

rade sin gymnasieutbildning och sedan 

läste till journalist. Skolan väckte hans 

lust att lära, något som inte varit helt 

självklart i hans liv.

 – Att läsa på folkhögskola handlar inte 

så mycket om uppgifterna man lämnar 

in, utan snarare om processen på vägen. 

Otroligt lärorik och spännande! Jag 

gillar att jobba tillsammans med andra, 

det ger utrymme för mer kreativitet 

och ger större möjlighet att tillsammans 

påverka utbildningen.

 Efter ett halvt liv som journalist 

beslöt sig Mikael att hoppa av en allt 

intensivare arbetskarusell. Han ville 

egentligen läsa till lärare, men det föll på 

den alltför långa utbildningstiden. När 

han via nätet upptäckte den tvååriga 

fritidsledarutbildningen på Hvilan var 

valet givet. 

 – Det var bara så självklart, pusselbi-

tarna föll på plats. Vi skulle få resa, besö-

ka Jämtland, Kebnekaise, vara ute på 

sommarfjäll, gå ledarskapsutbildningar, 

svindlande roligt!

 Efter många år med skrivbordsjobb 

på en redaktion var det utelivet som 

avgjorde saken.

 – Det blir en helt annan dynamik ute 

i naturen. Där kan det vara andra per-

soner som axlar ledarskapet än de som 

vanligtvis gör det i en skolsal. 

 Under utbildningen fick Mikael hoppa 

in som timvikarie på olika fritidsgårdar 

om kvällarna. 

 – Det var faktiskt en avgörande 

faktor, praktiken, att få komma ut i verk-

ligheten direkt. Jag fick tidigt möjlighet 

att prova på om jobbet som fritidsledare 

skulle passa mig. Det tog en vecka, 

sedan kändes det helt rätt. 

 Tilltalade gjorde också att utbildning-

en innehåller psykologi, sociologi, ledar-

skap, normkritik och dramaövningar. 

 – Varje termin börjar med en 

volleybollturnering med hela skolan. 

På vintern hade vi en kulturvecka då 

pedagogerna väljer ämne, t ex poesi, 

skapande svenska, dans eller film i en 

hel vecka, två filmer om dagen. 

 Mikael talar om ständigt pågående 

kreativa skeenden. En insiktsresa som 

fått honom att utvecklas.

 – Jag har lärt mig saker som jag aldrig 

trodde skulle vara möjliga. Prata inför 

stora grupper och vara bekväm med 

det. Jobba med jämställdhet. Jag och en 

klasskamrat gjorde ett examensarbete 

om macho-normer och genussmarta 

fritidsgårdar. 

 Mikael förklarar att det öppnat hans 

sinne och påverkat hans egen medve-

tandeprocess.

 – Småsaker, som hur man gör en miljö 

trygg för både tjejer och killar, hur man 

uttrycker sig, vem som serverar kaffe, 

vem som torkar av bordet efteråt. 

 Erfarenheter som hjälpt honom i hans 

nuvarande arbete på fritidsgården. 

 – Jag fick jobb direkt efter utbildning-

en. Slutade på fredagen och började 

jobba på måndagen. Nästan alla i 

klassen har fått jobb. Superskönt, det 

är verkligen ett kvitto på att all möda 

lönade sig. 

 Det faktum att Mikael Sörling var 47 

år när han började utbildningen ser han 

inte som någon nackdel. 

 – Det är aldrig för sent! Att den yngs-

ta var 19 år och den äldsta klasskam-

DET ÄR  
ALDRIG  
FÖR SENT!
M I K A E L  S Ö R L I N G  
–  F R I T I D S L E D A R U T B I L D N I N G E N

Han beskriver sig själv som ”en 
Micke som gick in på Folkhög-
skolan Hvilan och en annan som 
kom ut två år senare”. Han talar 
om en resa som förändrat hans 
liv. Eller snarare synen på sin 
omvärld.

Visste du att
9 AV 10 

FÅR JOBB 
EFTER UTBILDNINGEN

ENLIGT FRITIDSLEDARSKOLORNAS  
UNDERSÖKNING FRÅN 2017  

“VART TOG DE VÄGEN?”
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raten var några år äldre än jag, gjorde 

att det blev många spännande möten 

med ett stort spektrum av erfarenheter. 

Man får lov att vara som man vill på en 

folkhögskola. Det finns inga strikta mallar. 

 Han beskriver sin tid på Hvilan med 

ordet glädje.  

 – Jag har många härliga minnen från ti-

den på skolan. Första dagen då vi slog runt 

med kanot. Eller första hajken då mitt gäng 

gick vilse och var borta i tre, fyra timmar. Vi 

hittade tillbaka till slut, men det svetsade 

oss samman, gjorde oss tajta. 

 Mikaels starkaste minne var på en vand-

ring mellan Singi och Kebenekaise fjällsta-

tion där han vandrade iväg för att få vara 

ensam en stund.

 – Det var en vykortsmiljö som bredde ut 

sig framför mig. Jag andades in kall, klar luft 

och tänkte på mina klasskamrater och på 

min familj. Jag blev så överväldigad av allt jag 

hade fått vara med om, en euforisk känsla av 

tacksamhet. Tårarna bara rann…

 Mikael säger att vissa möten förändrat 

honom på djupet. På kursen hade han och hans 

klasskamrater kulturlektioner där var och en 

fick definiera sin egen kultur och berätta om 

den. Mikael berättade om sitt fritidsintresse 

DIY, alltså gör-det-själv-kultur, ett kreativt ska-

pande av kultur, ensam eller tillsammans med 

andra. Andra berättade om sitt ursprung eller 

sina intressen.

 – Jag fick en del nära vänner på skolan och 

skulle inte tveka en sekund att hjälpa någon av 

dem. Vi har kämpat så hårt ihop! Men det går 

fasligt fort. Lite teori, lite hajk, några resor, exa-

mensarbete och sedan är det slut!

 Vad vill du säga till dem som tittar på Folkhög-

skolan Hvilans kurskatalog idag?

 – Bara gör’t! Våga! Du har inget att förlora!

FRITIDSLEDARUTBILDNING  
PÅ DISTANS, HALVFART

En distansutbildning för dig som är verksam inom fri-
tidsverksamhet, skola, LSS eller HVB-hem och vill skaffa 
dig en yrkesexamen. 

Utbildningen innehåller tre obligatoriska veckoslutsträffar per termin hos 

Folkhögskolan Hvilan och du som kursdeltagare står själv för resor och 

boende. Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats. 

Utbildningen omfattar följande studieområden:  
• Människans växande och livsvillkor

• Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete

• Pedagogik och ledarskapsutveckling

• Fritidsarbetets metodik

• Fritiden som forskningsfält 

Arbetsformer är i projekt, i grupp och dels individuella. Du behöver på egen 

hand ha tillgång till it-utrustning och en stabil Internetförbindelse för att 

kunna delta i utbildningen.

ANSÖK VIA www.hvilan.se

FRITIDSLEDARUTBILDNING

En utbildning med mycket goda chanser till jobb,  
för dig som är intresserad av att arbeta med människor 
och vill skaffa dig en yrkes examen. 

Du är kanske arbetssökande, eller arbetar idag som fritidsledare men saknar 

formell utbildning, eller är verksam i yrkeslivet men önskar en karriärförändring. 

 Vår fritidsledarutbildning är för dig som vill arbeta med individer i olika åldrar, 

främst ungdomar. Fritidsledaren arbetar inom många olika områden i samhället; 

inom alltifrån kommunal fritidsgårds- och fältverksamhet till omsorgsverksam-

het. Det gemensamma är ambitionen att skapa möjligheter för en positiv fritid 

och att skapa trygga och fungerande relationer mellan människor. En fritidsleda-

re arbetar med ett främjande perspektiv, dvs. att ta fram individens resurser och 

att fokusera på det positiva.

Utbildningen omfattar följande studieområden: 
• Människans växande och livsvillkor

• Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete

• Ledarskaps- och organisationsutveckling

• Fritidsarbetets didaktik

• Fritidskultur och fritidsarbete som forskningsfält

Arbetsformer är i projekt, grupp och individuellt. Du behöver på egen hand ha 

tillgång till it-utrustning och en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i 

utbildningen. 

 Bredvid teoretiska studier, ett större examensarbete och fysiska aktiviteter 

utgörs utbildningen av en rad praktiska obligatoriska moment med friluftsinrikt-

ning såsom vandringar, exkursioner och fjällutbildning. 
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STUDIEMOTIVERANDE  
FOLKHÖGSKOLEKURS

En kurs för dig som är inskriven hos 
Arbetsförmedlingen och som önskar 
vägledning, struktur i vardagen, nya 
kunskaper och behörigheter inför 
vidare studier och arbete. 

Under kurstidens tre månader läser du en rad olika 

ämnen, såsom svenska, engelska, matematik samt 

samhälls- och naturorienterande ämnen. Du tränas 

i studieteknik och inför högskoleprov. Studiebesök, 

relevanta för dina studier, är också en viktig del av 

utbildningen för att få en sammanhängande helhet. 

I kursen ingår också praktiska inslag såsom utflyk-

ter, skolgemensamma sport- och kulturaktiviteter 

samt temastudier. 

 Vi arbetar i en studietakt anpassad för dig och 

dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunska-

per och behov ligger som grund. Du får stöd i att 

organisera och planera dina studier med möjlighet 

till extra stöd i bland annat svenska, engelska och 

matematik för att du skall nå dina mål. 

 Vi har löpande intag. Så fort du har fått godkän-

nande från Arbetsförmedlingen, kontakta oss. Efter 

avslutad och godkänd kurs har du möjlighet att läsa 

vidare på någon av våra andra kurser eller ta dig 

vidare helt enligt dina egna behov.

SENIORKURS

Vår seniorkurs är en deltids kurs med 
studier tre dagar i veckan. 

Kursen vänder sig till dig som är 55+ och 

dagledig. Innehåll och upplägg formas 

tillsammans med de studerande. Lit-

teratur, engelska, keramik, motion 

samt natur och samhällsorien-

terande ämnen brukar vara 

populära inslag.

 Självklart har vi praktiska 

inslag som temastudier, kul-

turaktiviteter, utflykter och 

studiebesök. Vi jobbar i en 

studietakt anpassad för dig 

och dina förutsättningar där 

dina erfarenheter, kunskaper 

och behov ligger som grund.

ANSÖK VIA www.hvilan.se

Visste du att
TVÅ AV VÅRA DISTANS

UTBILDNINGAR ERBJUDER EN

INTERNATIONELL
STUDIERESA 

STUDIERESAN SKER TILL  
SJÄLVKOSTNADSPRIS.
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FAIR TRADE PÅ DISTANS

Är du nyfiken på rättvis handel och rättighetsbaserat arbete?  
Välkommen till vår distansutbildning på halvfart med ett antal  
fysiska helgträffar.  

Kursen sker i samarbete med Individuell 

Människohjälp (IM) och berör Fair Trade, 

som är en del av det bredare begreppet 

hållbar konsumtion och produktion; en unik 

blandning av folkrörelse och marknad, ett 

starkt inlägg i en debatt om globala frågor och 

hållbar utveckling med mänskliga rättigheter i 

fokus. I utbildningen ges möjligheten att delta 

på en ca tio dagar lång internationell studie-

resa (studieperiod 2018/2019 gick denna 

till Nepal). Denna sker till självkostnadspris. 

I resan ingår bl.a. studie besök hos olika Fair 

Trade-producenter. För den som inte följer 

med på resan kommer möjlighet finnas till 

praktik hos någon Fair Trade-aktör i Sverige.

 Kursen övergripande syfte är att utveckla 

kunskapen om och engagemanget för Fair 

Trade och hållbar konsumtion samt rättig-

hetsbaserat arbete. Kursen syftar till att 

problematisera handelns roll för en hållbar 

utveckling. Kursen önskar också främja ett 

fortsatt engagemang inom Fair Trade efter 

utbildningens slut.

Utbildningen omfattar följande studie-
områden: 

 » Handel och utveckling, handelns roll i 

den globala resursfördelningen mellan 

Nord och Syd

 » Etisk konsumtion, CSR – konsumentmakt

 » Aktörer och organisationer inom hållbar 

konsumtion och produktion i Sverige och 

globalt

 » Kriterier för Fair Trade

 » Producenters villkor i Syd

 » Bistånd och utvecklingssamarbete i en 

internationell organisation

 » Rättighetsbaserat arbete 

och förändringsteori

MIGRATION OCH EUROPA PÅ DISTANS

Välkommen till en kurs som behandlar frågor 
kring migration och Europa, kopplingen mel-
lan Afrika och Europa och hur vi kan hantera 
dessa frågor idag och i framtiden. 

Migration och Europa är en distansutbildning 

på halvfart med ett antal fysiska helgträffar. I 

kursen ingår en studieresa på ca 10 dagar till 

självkostnadspris. Resan går till södra Spanien 

och norra Marocko. I studieresan ingår bl.a. 

en analys av verksamheter och studiebesök 

hos olika myndigheter och organisationer 

i Spanien och Marocko som arbetar med 

migrationsfrågor.

 Kursens övergripande syfte är att erbjuda 

en fördjupad teoretisk analys i frågor kring 

migration och migrationspolitik i EU-samman-

hanget samt bidra till praktisk erfarenhet av 

fältarbetet och därigenom utveckla ett enga-

gemang för migrationsfrågor som grundar sig 

i en verklig personlig erfarenhet. Utbildning-

en önskar ge dig som studerande en helhets-

syn över de strukturella och politiska system 

som formar vårt mångkulturella samhälle.

Utbildningen 
omfattar följande 
studie områden: 

 » Internationell 

migration: historisk bak-

grund, teorier, begrepp, typologier och 

processer.

 » EU:s migrations- och asylpolitik. Histo-

riskt och aktuellt perspektiv: perioder, 

egenskaper, ursprung, destinationer, 

internationella fördrag och lagstiftning.

 » EU:s integrationspolitik och antidiskrimi-

neringspolitik.

 » Migration ur ett genusperspektiv

 » Medelhavskrisen – migrationsströmmar 

från Afrika till Europa.

 » Fältstudier: Spanien-Marocko.

 » Migrationspolitikens framtida status i EU.

ANSÖK VIA www.hvilan.se
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FYSISKT UTTRYCK – MENTAL PROCESS
I N E Z  C A S T E L L  –  H V I L A N  M O D E R N  D A N C E  A C A D E M Y

Dans är en konstform. Men inte bara. Det är ett sätt att leva, att förhålla sig till sin kropp. Vissa  
uttrycker sig med ord, andra mer fysiskt. För 22-åriga Inez Castell är dansen en känsla av frihet. 

I
nez läste på dans och musikalgymnasium, 

men tog sedan en paus på tre år. Hon job-

bade med svenska för invandrare, SFI och 

hoppade sedan på Lärarprogrammet för att 

läsa till religions- och engelsklärare. För att 

två år senare lägga lärarplanerna på hyllan. 

Att leva utan dans kändes inte rimligt. 

 – Jag hörde talas om att Folkhögskolan 

Hvilan skulle starta en dansutbildning och 

det ryktades att det skulle vara en väldigt 

kreativ miljö. Det avgjorde saken. 

Inez blev kallad till audition i två dagar och 

var en av de tio som valdes ut. 

 – Jag var en av dem, vilket så klart var 

jätteroligt! Allt jag förväntade mig av 

utbildningen har verkligen infriats över 

förväntan! Vår danspedagog Karin är 

underbar, hon ser till att alla blir sedda och 

får utveckla det de behöver, vilket ju är 

möjligt när klassen är så liten.

 Även om skoldagarna är schemalagda är 

ingen dag lik den andra. Dock inleds varje 

dag med en halvtimmes uppvärmning. 

Viktigt för att undvika skador. Sedan är det 

en salig blandning av balett, modern dans, 

koreografi, improvisation, eget skapande, 

fysisk träning. Visst låter det som en hel del 

träningsvärk?

 – Nja, förvånansvärt lite, även om det 

gör lite ont hela tiden, i synnerhet när vi 

har workshop med gästlärare. Då kan det 

bli väldigt intensivt. Man blir väldigt med-

veten om sina muskler. Men vi har även 

anatomilektioner, halvt teoretiska och 

halvt praktiska där vi också lär oss massage 

och kroppskännedom.

 Inez återkommer till uttrycket utveck-

ling, ett viktigt begrepp i hennes liv.

 – Oftast är varje lektion rolig och syftet 

är inte att nöta och slita, utan varje uppgift 

vi får syftar till att utforska något, komma 

på något nytt och göra personliga fram-

steg. De utbildar oss till att bli självständi-

ga dansare.

 Inez roligaste minne är när hela klassen 

fick tillfälle att vara pausnummer i kore-

ografitävlingen ”Skapa dans” på Skånes 

Dansteater. Tävlingen har högt anseende i 

branschen eftersom unga lovande talanger 

får utforma sina egna dansnummer. 

 – Vår danspedagog Karin fick frågan 

om vi ville vara med som extranummer. 

Det var oväntat, men kul att få göra något 

sådant tidigt på terminen. Det var roligt att 

stå på scen igen efter en så lång paus från 

dansen.

 Inez vill gärna, efter den ettåriga dansut-

bildningen på Hvilan, fortsätta läsa dans på 

högskolenivå. Inte nödvändigtvis i Sverige, 

utan på skolor runt om i Europa.

 – Jag vill skaffa en masterutbildning i 

dans, och målet är att antingen frilansa 

som dansare eller ingå i ett kompani som 

Skånes Dansteater. Jag är öppen att fånga 

de möjligheter som uppstår på vägen!

DANSEN  DEN SAKNADE PUSSELBITEN
A N T O N I A  F R A N S S O N  –  H V I L A N  M O D E R N  D A N C E  A C A D E M Y

En utbildning är inte bara teori och praktik. Den kan också vara en plats att landa på, en plats för att 
veckla ut sina vingar och göra sig beredd att flyga vidare. Eller som i 22-åriga Antonia Franssons fall – 
dansa vidare.

J
ag behövde fylla på med kunskap och 

fann en trygg miljö, värme och kärlek 

på Hvilans dansutbildning och kunde 

bygga upp mitt nedbrutna självförtroende.

 Antonia har dansat sedan barnsben och 

fortsatte med dansen på högstadiet och 

gymnasiet. Sedan började hon på en annan 

folkhögskola och lämnade dansen.

 – Men jag saknade det så oerhört myck-

et. Så när jag beslutade mig för att börja 

på nytt var det som att börja leva igen. Det 

var den saknade pusselbiten.

 Antonia märkte att hon definierade sig 

som dansare. 

 – När jag var ifrån dansen, när min om-

givning inte kallade mig för dansare, blev 

jag tom. Jag behöver vara fysisk varje dag 

för att må bra. Man är ju inte dansare bara i 

kroppen utan även i själen.

 Under ett års tid pendlade Antonia 

till en privat dansskola i Köpenhamn. 

Utbildningen fick Antonia betala ur egen 

ficka, men skolan motsvarade inte hennes 

förväntningar.

 – Jag fick lära mig mycket, men det var ett 

oerhört tufft klimat där, så det var inget för 

mig.

 För att få tillbaka glädjen och lära sig 

mer sökte sig Antonia till Hvilans ettåriga 

dansutbildning.

 – Jag känner att jag hittar mer och mer 

av mig själv. Jag får mycket tid att reflekte-

ra, drömma och fokusera på rätt saker. Vår 

danspedagog är oerhört duktig på att se 

oss som individer och ge oss verktyg, både 

enskilt och tillsammans. Visst, även här 

är det tuff träning som gäller, men det är 

annorlunda och jag känner att jag pushas 

framåt och utvecklas. Framför allt känner 

jag mig sedd och omtyckt, det betyder så 

oerhört mycket.

 Framtiden vågar Antonia inte riktigt sia 

om; kanske frilansande dansare, kanske 

kontrakt med något danskompani. Gärna 

egna projekt eller utbilda sig till danspeda-

gog och undervisa.

 – Jag har ännu inte listat ut vart jag är 

på väg, men jag vill på något sätt använda 

dansen världen över. Framför allt vill jag 

lära känna dans i andra kulturer. Dans är ju 

ett universellt språk, precis som musik är.
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HVILAN MODERN  
DANCE ACADEMY

Hvilan Modern Dance Aca-
demy är en ettårig utbildning 
på heltid i balett och modern 
dans, med stöd från Region 
Skåne. 

Utbildningens syfte är att förbereda dig 

för auditions till professionella dans-

utbildningar på högskolenivå och en 

efterföljande karriär som dansare. Du får 

daglig teknikträning i balett och modern 

dans på hög nivå. Du kommer att jobba 

med repertoar, improvisation, kompo-

sition, jazzdans, auditionträning och 

stretching. Du får även undervisning i 

anatomi och alternativa träningsmetoder 

i skadeförebyggande syfte.

 Karin Nedergaard är din fasta 

pedagog, mentor och coach. Karin har 

en 16 år lång karriär som dansare med 

hela världen som arbetsplats bakom sig. 

Karin är utbildad på Balettakademin 

i Stockholm, på London Contempo-

rary Dance School och på Alvin Ailey 

American Dance Center i New York. 

Hon har undervisat och koreograferat i 

mer är 30 år och har kontakter till flera 

internationella dansutbildningar. Under 

utbildningen kommer du även att ha ett 

antal gästpedagoger som själva är unga 

aktiva dansare.

ANSÖK VIA www.hvilan.se

Visste du att
INOM UTBILDNINGEN

HVILAN MODERN  
DANCE ACADEMY  

INGÅR UNDERVISNING AV  
ETT ANTAL GÄSTPEDAGOGER  

VERKSAMMA SÅVÄL I  SVERIGE  
SOM INTERNATIONELLT
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D
et är lättare för mig som redan kan engelska, men 

min son som är fyra år har börjat rätta mig. Han 

tycker inte att jag talar bra skånska!

28-åriga Ana Solomnishvili skrattar gott åt det smått 

absurda i situationen. Ana som hade privatlärare i engel-

ska från både Australien, Storbritannien och USA redan 

som sjuåring i sitt hemland Georgien. Ana som redan har 

läkarexamen och som arbetade som läkarassistent på 

akuten i huvudstaden Tbilisi. Ana som nu får börja om 

från början i ett nytt land. 

 Ana kom till Sverige första gången 2014 då hennes 

make fick arbete i Stockholm. Efter ett år i Sverige blev 

det åter Georgien och därefter Oman. 2017 fick maken 

på nytt en tjänst i Sverige och familjen flyttade då till 

Lund. 

 – Sverige behöver läkare, men jag måste ändå gå den 

långa vägen, börja med att lära mig svenska och sedan 

komplettera min utbildning så att den motsvarar svenska 

krav.

 Hon är dock glad att hon erbjuds möjligheten att under 

nästan ett år lära sig yrkessvenska för akademiker via 

Hvilan SFI i Lund, en del av Folkhögskolan Hvilan i samar-

bete med Folkuniversitet.

 – Vi bor i Lund så det passade bra. Jag drömde faktiskt 

redan när jag studerade i Georgien att en dag bosätta 

mig i Lund och läsa på universitetet. Kanske jag tar min 

masterutbildning där så småningom och senare en PhD, 

en doktorsexamen i USA. Vi får se.

 Ana studerar yrkessvenska för akademiker på Hvilan 

SFI tillsammans med 15 klasskamrater, som kommer från 

olika delar av världen.

1OO PROCENT 
TILL SVERIGE
A N A  S O L O M N I S H V I L I  –  H V I L A N  S F I

Att lära sig svenska när man bor i Sverige 
är en nödvändighet. För de flesta högut-
bildade som nyligen kommit till landet går 
det ganska fort. 

Allt jag lär mig nu är väldigt 
användbart och pedagogerna 

försöker verkligen hjälpa till.
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ETABLERINGSKURS

En utbildning för dig som som är inskriven på 
Arbets förmedlingen och som vill lära dig det 
svenska språket samt mer om hur det svenska 
samhället fungerar.  

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller 
några av följande påståenden:

 » Du är en nyanländ invandrare

 » Du vill lära dig det svenska språket 

 » Du är arbetssökande och vill skaffa dig en yrkesexamen

 » Du vill lära dig mer om samhället

Hos oss får du som nyanländ hjälp att hitta just din väg in i det 

svenska samhället. Vi gör en kartläggning av dina tidigare kunska-

per – såväl teoretiska som praktiska – för att möjliggöra en tydliga-

re målsättning för dig. Under kurstidens 6 månader lägger vi stort 

fokus på att våra studerande ska utvecklas, känna samhörighet, 

lära sig svenska samt få en samhälls- och yrkesorientering. 

 Du får stöd i att planera och organisera dina studier och vi 

arbetar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar, 

där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. 

Utbildningen innefattar samhälls- och yrkesorientering samt 

svenska. Vi har också ett antal praktiska inslag i form av temadagar, 

kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök som är anpassade till 

just de studerande i aktuell grupp.

ANSÖK VIA www.hvilan.se

HVILAN SFI – EN DEL AV  
FOLKHÖGSKOLAN HVILAN 

Här får du möjlighet att snabbt nå dina mål  
genom att läsa svenska för invandrare (SFI). 

Vår SFI-undervisning riktar sig till dig som behöver läsa in SFI på 

nivå A, B, C eller D. Vi har också yrkesinriktad svenska för invand-

rare (Yrkes-SFI); Här läser du svenska med inriktning mot yrkes-

svenska samtidigt som du får en yrkesutbildning som till exempel 

maskinförare eller fordonsmekaniker. Praktik ingår vilket ger 

dig goda möjligheter att få arbete efter avslutad utbildning.

 Vi erbjuder individuella studier anpassade efter dina tidi-

gare erfarenheter. Folkhögskolan Hvilan finns i Åkarp men 

beroende på utbildning sker undervisning också i närbeläg-

na orter som Lund, Malmö, Staffanstorp och Höör. 

     I en del kurser samarbetar vi med Folkuniversitetet och 

andra partners. Läs mer om Hvilan SFIs olika inriktningar 

på www.hvilansfi.se

 – Allt jag lär mig nu är väldigt användbart och 

pedagogerna försöker verkligen hjälpa till. Vi lär oss 

allt från tidsprepositioner till användbar samhällsin-

formation som hur man gör för att få banklån. Jag 

var överlycklig när jag nådde nivå C i svenska och fick 

bästa betyget!

 När Ana är klar med SFI ska hon fortsätta med 

andra studier som ska förbereda henne för komplet-

terande högskolestudier. 

 – Jag kämpar hårt och gör mitt bästa. Visst för-

tvivlar jag ibland, reglerna för oss med utländsk aka-

demisk examen är svåra och blir bara svårare. Ibland 

blir jag rädd för att det ska ta för lång tid och att jag 

ska hinna glömma det jag har lärt mig på läkarutbild-

ningen.

 Målet är att så småningom få jobba som läkare. 

Samt att längre fram få forska om stress och Alzhei-

mer och se om det finns något samband. 

 Ana har även sökt arbete som läkare, men det 

faller på att hon inte har en godkänd svensk examen. 

Hon har till och med erbjudit sig att arbeta som 

undersköterska.

 – Men av alla de olika jobbansökningar som jag 

har skickat har jag bara fått svaret ’Tyvärr, du har 

ingen erfarenhet i Sverige.’ Men det är ju klart att jag 

inte har! Jag är ju utbildad och arbetat som läkare i 

Georgien! Så ja, jag har en lång väg till min dröm, men 

jag ger inte upp, jag tänker att om andra före mig har 

klarat det, så ska jag väl också göra det! Jag vill ge 

100 procent till Sverige.
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HITTA HIT 
ADRESS TILL FOLKHÖGSKOLAN HVILANS HUVUDSÄTE:  Lundavägen 68, 232 02 Åkarp
Du tar dig enkelt till Folkhögskolan Hvilan. Utanför skolgården stannar länstrafikens buss 130.
På gångavstånd finns lokaltågen som på 6–8 minuter tar dig till Hvilan från Lund eller Malmö.
Se på Hvilans hemsida för vidare information om folkhögskolans filialer.

KONTAKT 
TELEFON:  040-46 44 00        E-POST:  info@hvilan.se        HEMSIDA:  www.hvilan.se

KURSANSÖKAN 
På folkhögskolans hemsida finns information om alla våra kurser och anmälan till dessa. Där hittar 
du information om exempelvis utbildningslängd, inträdeskrav och aktuella ansökningsdatum. 
Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!  www.hvilan.se


