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Läs våra deltagares  

berättelser om tiden på 

Örnsköldsviks folkhögskola

Bli certifierad PT efter ett års 
studier vid Örnsköldsviks 
folkhögskola!
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I den här tidningen vill vi ge våra nuva-
rande och tidigare deltagare möjlighet 
att förmedla sin egen bild av Örnskölds-

viks folkhögskola och livet i Örnsköldsvik. 
I tidningen får du bland annat bekanta dig 
med Caroline, Fredrik och Noy som delar 
med sig av sina erfarenheter från folkhögskolan.  
    Som rektor för folkhögskolan blir jag varm i hjärtat av våra deltagares 
lovord, för det är ju faktiskt för deltagarna som vi finns där. Det är delta-
garna som ger oss motivation att gå till jobbet med ett leende på läpparna. 
Det är deltagarna som ÄR Örnsköldsviks folkhögskola. 
    Vid Örnsköldsviks folkhögskola är vi alla del av en stor familj. En familj 
som gärna välkomnar nya medlemmar. Jag hoppas att vi träffas till hösten!

Trevlig läsning!

Mary Näsström

En del av Landstinget 
Västernorrland
Landstinget Västernorrland 
driver Hola, Ålsta och Örnskölds-
viks folkhögskola. Folkbildning är 
ett verksamhetsområde inom 
landstingets förvaltning Regional 
utveckling.

Folkhögskolan är en studieform 
för vuxna, med en nedre 
åldersgräns på 18 år för de 
allmänna kurserna. Folkhögsko-
lorna har en stor frihet att 
utforma sina kurser utifrån varje 
skolas speciella inriktning och 
profil. Det ger kursdeltagarna bra 
möjlighet att påverka studiernas 
inriktning och innehåll.

Landstinget Västernorrlands 
folkhögskolor är religiöst och 
politiskt obundna.

Mål för Örnsköldsviks 
folkhögskola
• Skolan ska erbjuda ett brett 
kursutbud av hög kvalité och vara 
öppen för alla

• Skolans verksamhet ska genom-
syras av ett demokratiskt synsätt

• Skolan ska vara en kulturell 
mötesplats och en aktiv part i 
samhällets kulturliv

• Skolan ska stärka de stude-
randes självkänsla och sociala 
förmåga

• Skolan ska uppmuntra till att 
höja den individuella kompeten-
sen och stärka den personliga 
utvecklingen

• Skolan ska verka för en 
hälsobefrämjande livsmiljö

• Skolan ska engagera sig i 
omvärlds- och framtidsfrågor

Produktion: Kommunikations-
avdelningen, Landstinget 
Västernorrland.

Upplaga: 300 exemplar

Tryckeri: Danagård LiTHO

Rektor Mary Näsström

Mångkulturell mötesplats 
och spännande studiemiljö
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Örnsköldsviks folkhögskola är ett kreativt cen-
trum. Skolans profil, kultur och hälsa, möter 
du i såväl kursutbud som skolans verksamhet. 
    Vi erbjuder Allmän kurs som främst riktar 
sig till dig som saknar grundskole- eller 
gymnasieutbildning. Hos oss kan du få grund-
läggande behörighet för att söka vidare till 
högskola. Vi eftersträvar personlig utveckling 
hos var och en vilket du kommer att märka 
om du väljer att studera här.
    Med kurser som Kulturskaparna och 
Världens kvinnor/män visar vi att skapande 
verksamhet underlättar både inlärning och 
integration. Teater, konst och handens arbete 
är bara några uttrycksformer för vår skolas 
profil.
    Vår teaterlinje är den enda utbildning i 
länet som ger en direkt påbyggnad på gymna-
sieskolans estetiska program med inriktning 
teater. Kursen ger möjlighet till ett utvecklat 
scenspråk och förbereder för ansökan till 
dramatiska högskolor.
    Hälsocoachutbildningen är också ett 
populärt val. Vi erbjuder två olika inriktningar 
och efter ett årsstudier har du möjlighet att 
certifieras  som personlig tränare och/eller 
kostrådgivare!
    På Örnsköldsviks folkhögskola utgår vi alltid 
från de studerandes behov, förkunskaper och 
erfarenheter. Här hittar du din plats!

Kultur och hälsa

1910 startade Hampnäs folkhögskola sin verksamhet med 
vinterkurser inom historia, räkning, modersmål, geografi och 
nationalekonomi. År 1911 startade en lantmannaskola på 
Hampnäsudden, och ett par år senare tilläts kvinnor att läsa 
vinterkurserna. Från 40-talets trädgårdskurser finns än idag 
äppelträd och bärbuskar kvar. Kurser inom kultur och hant-
verk har alltid förekommit på folkhögskolan och gjorde skolan 
känd i bygden.
    2010 firade Hampnäs folkhögskola 100-årsjubileum och 
året efter flyttade skolan till  nyrenoverade lokaler i Rådhuset 
centralt i Örnsköldsvik. Med en rik historia och ett nytt namn 

har Örnsköldsviks folkhögskola utvecklats till en mångkulturell 
mötesplats där vi med vår kompetens och kreativitet skapar 
en spännande studiemiljö. Här kan du läsa in grundläggande 
och särskild behörighet för att studera vidare på högre nivå.
    På Örnsköldsviks folkhögskola kan du läsa Allmän kurs, Häl-
socoach, Kulturskaparna, Teaterlinjen Världens kvinnor samt 
Världens män. Skolan erbjuder också ett flertal distanskurser 
och en etableringskurs för nyanlända svenskar.

 
www.lvn.se/ofhs-historia

Från Hampnäs till Örnsköldsvik

Besök gärna vår webbplats

www.ofhs.se

www.facebook.se/ovikfhsk
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Karim hade både job-
bat inom byggbran-
schen och som kock 
när han började på 
Örnsköldsviks folk-
högskolas allmänna 
linje. Han hade inte 
gått i skolan på 20 år 

och saknade gymnasiebetyg.
– Jag har levt i missbruk och har haft 
låg självkänsla. Att jag inte gått klart 
gymnasiet har alltid legat och gnagt, 

men jag visste inte vilken skolform som 
skulle passa, berättar Karim. 

Skönt att plugga
Nu läser Karim både allmänna linjen på 
Örnsköldsvik och Behandlingsassistent 
på distans mot Hola folkhögskola. I 
början kändes det ovant. Han frågade 
sig själv vad han gjorde där och kände 
sig gammal. Nu tycker han att det är 
skönt att plugga. Dessutom kombinerar 
han studierna med att jobba med 
ensamkommande flyktingbarn. På den 

tid som blir kvar efter jobb och skola 
umgås han med andra nyktra personer 
eller tränar.

Alltid en andra chans
Om Örnsköldsviks folkhögskola säger 
han att det finns mycket kärlek och 
förståelse.
 – Alla är tillsammans, spelar ingen 
roll vad du kommer från. Det är skön 
stämning. Om man vill plugga så finns 
det en chans här. Och man får alltid en 
andra chans.

Karim fick en ny chans på Örnsköldsviks folkhögskola

Noy Algotsson har gått på Örnsköldsviks 
folkhögskola sedan hösten 2015. Hon 
har redan hunnit med att vara ute på 
praktik i restaurangbranschen och 
nästa praktiktillfälle kommer hon söka 
sig till vården. 

Investering i framtiden
Innan hon flyttade till Sverige 2013 var 
Noy student. Att läsa Världens kvinnor 
ser hon som en investering i framtiden. 
För att kunna jobba i Sverige behöver 
Noy kunna prata bra svenska. 
– Det bästa är att alla hjälper varandra. 
Lärare, kompisar, alla. I klassen är vi 
från många olika länder och det blir 

ibland roliga missförstånd när vi inte 
förstår varandra, berättar Noy.

Skapar med händerna
På Världens kvinnor läser de inte bara 
svenska. De skapar även med händerna, 
syr och gör utflykter och studiebesök. 
Genom att aktivera båda hjärnhalvorna 
lär man sig nämligen fortare!

Se på hockey och åka skidor
Noy tycker att det är kallt att bo i Sve-
rige, men fint. Hon berättar också att 
hon både tycker om att gå på hockey 
och att åka skidor. 

Noy Algotsson trivs på Världens kvinnor

Moa upplevde personlig utveckling på Allmän kurs
Moa Nordqvist studerade Allmän kurs 
på Örnsköldsviks folkhögskola i två år, 
från hösten 2013 till våren 2015. När 
Moa var mitt uppe i gymnasiestudierna 
blev hennes epilepsi sämre och hon 
blev sjukskriven. När hon började på 
Örnsköldsviks folkhögskola hade hon 
två års gymnasiestudier att ta igen.  

Vågar prata inför folk
Att börja plugga efter sjukskrivningen 
var nervöst, men samtidigt något som 
Moa visste att hon skulle behöva göra. 
Tiden på Örnsköldsviks folkhögskola 
visade sig ge Moa mer än gymnasie-
kompetens. Hon berättar att hon också 

utvecklades som person på skolan.  
– Jag blev mer öppen, vågar prata inför 
folk. 

Bra gemenskap
Moa beskriver tiden på Örnsköldsviks 
folkhögskola som ”skitkul” och berättar 
att alla verkligen var som en stor familj. 
– Det var aldrig bråk, aldrig något 
skitsnack, förklarar hon. 
På skolan hittade vi på saker tillsam-
mans. Vi kunde åka ut på utflykter 
istället för att, som Moa säger, sitta 
fastspikad hemma.
– Man fick lära känna alla olika sorters 
personer, från olika länder, med olika 

kulturer och språk. Alla hänger ihop.
– Det låter kanske konstigt, men jag är 
nästan glad att jag blev sjukskriven så 
jag fick gå här istället, berättar Moa.

ALLMän KUrS

Allmän kurs vänder sig främst till 
personer som saknar grundskole- 
eller gymnasieutbildning. Här 
studerar man för att få grundläg-
gande behörighet och kunna söka 
vidare till högskola.

www.lvn.se/ofhs-allmankurs

VärLDEnS KVInnOr

Världens kvinnor är en kurs för 
kvinnor som tycker om skapande 
verksamhet och vill träna det 
svenska språket, lära känna det 
svenska samhället och ta del av 
andra kulturer. Vi jobbar med 
personlig utveckling för att stärka 
deltagarnas självkänsla. Genom att 
jobba med olika estetiska uttrycksätt 
ökar vi kreativiteten för att stimulera 
inlärningen.

www.lvn.se/ofhs-varldenskvinnor
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Vänner för livet
på Örnsköldsviks folkhögskola
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Caroline Söder läser Hälso- och 
friskvårdscoach på Örnsköldsviks 
folkhögskola. Det var i höstas som hon 
flyttade till Örnsköldsvik från lilla Alfta 
i Hälsingland. Hon hade blivit rekom-
menderad utbildningen och hade stora 
förhoppningar om att bli antagen. Tre 
dagar innan studenten kom beskedet 
och det var ett självklart val att tacka ja.

– Vi pratade om det idag, att vi alla var 
nervösa för att de andra deltagarna 
skulle vara jättevältränade. Men 
alla är ju vanliga. Vi är ju också bara 
människor, säger Carro.

Ettårig utbildning
Hälso- och friskvårdscoach är en ettårig 
utbildning. Under året får deltagarna 
bland annat studera träningslära, kost- 
och näringslära, ledarskap, coaching 
och andra spännande moment. Vid 
godkänd kurs finns det dessutom 
möjlighet att certifieras som personlig 
tränare och kostrådgivare i en separat 
certifieringskurs via Branschrådet för 
Hälsa.

Extrajobb vid sidan av studierna
I Örnsköldsvik bor Carro centralt i en 
egen lägenhet och kan cykla vart än 
hon ska. Hon håller sig sysselsatt och 
jobbar extra på både grill och badhus. 
Hon har fått en vardag i Örnsköldsvik. 
– Det finns en galleria och olika småbu-
tiker, det är en jättebra stad. Äventyrs-
badet är också roligt, berättar Carro.
Tiden i Örnsköldsvik tror hon att hon 
kommer minnas och prata om i flera år. 

För henne är folkhögskolan ett ställe att 
utbilda sig på och få yrkeskompetens, 
utan att för den delen behöva gå flera 
år på högskola. På bara ett år får man ju 
möjlighet att certifiera sig som kostråd-
givare eller personlig tränare!

Carro anser att kunskap om kost och 
hälsa är något alla behöver. Hon menar 
att kunskapen hon samlar på sig under 
utbildningen kommer att vara använd-
bar både i yrket och i vardagslivet.
– Jag vill få med mig så mycket erfaren-
het, kunskap och meriter som möjligt 
härifrån. Kosten är den punkten som 
jag vill fortsätta med, det är det som är 
min grej.

Vad tror du att du kommer minnas 
från tiden här på Örnsköldsviks 
folkhögskola?
– Här är alla så olika! Vi går olika utbild-
ningar, kommer från olika länder, en del 
har funktionshinder. Jag tror aldrig jag 
kommer komma till en så varierad miljö 
igen. När jag är på promenad här ser 
jag båtar, folk som seglar. Det är helt 
annat än där jag kommer från.

Till våren är Carro färdig med utbild-
ningen. Då väntar tre månader på 
certifieringskurs för både kostrådgivare 
och personlig tränare.

HäLSOcOAcH

Efter ett år på Hälsocoach är målet 
att du ska kunna använda dina fär-
digheter och kompetenser för att 
arbeta inom hälsosbranchen. Fokus 
är hälsoutveckling och coaching på 
både individ- och gruppnivå.

www.lvn.se/ofhs-halsocoach

Carro från Hälsingland vill certifieras 
som PT och kostrådgivare
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2013 påbörjade Fredrik Mårtensson 
sina studier på Örnsköldsviks folkhög-
skola. Idag hittar man honom på Nordic 
Gym i Bollnäs där han är styrketrä-
ningsansvarig, leder gruppass och sitter 
i reception. Han jobbar nästan alltid, 
något han aldrig hade kunnat göra om 
han inte älskat sitt jobb.  
– Det är svårt att kalla det jobb när det 
är så roligt, säger Fredrik. 

Ville bli polis eller psykolog
Innan Fredrik sökte till Örnsköldsviks 
folkhögskola hade han inte tänkt sig en 
karriär inom träning, även fast han var 
en inbiten gymråtta.
 – När jag var liten ville jag bli polis 
eller psykolog. Jag tycker om att hjälpa 
människor.
Det föll sig naturligt att även hjälpa 
andra med sin träning.
 
Fredrik började studera Hälso- och 
friskvårdscoach direkt efter studenten 
av en ren slump. Han var skoltrött och 
hade tänkt jobba, men som nybliven 
singel behövde han komma iväg från 
Bollnäs. Tillfälligheter gjorde att han 
sökte just till Örnsköldsvik, bara en 

vecka innan terminsstart. Det fanns 
ingen ledig plats, men måndagen efter 
ringde läraren. De hade fått ett avhopp 
och Fredrik var välkommen. 
– Jag fick veta att det fanns en ledig 
plats på måndagen och på torsdag 
flyttade jag.

Blev kär i staden
Att flytta från Bollnäs till Örnsköldsvik 
tycker han bara hade fördelar och när 
utbildningen var över tog det emot att 
lämna sin nya hemstad.
– Man växer in i staden och blir kär, 
människorna i Ö-vik är öppna.

Även om utelivet inte var så stort i 
Örnsköldsvik så såg Fredrik det som 
något positivt. Det var inte så stökigt 
som han upplevt på andra ställen och 
det var trevligt att gå ut i staden. 

Fredrik försöker alltid att komma 
tillbaka till Örnsköldsvik när han har 
vägarna förbi. 
– Både när jag började och nu efteråt 
känner jag mig välkommen. Lärarna är 
mer som kompisar än lärare, berättar 
Fredrik. 

Vad tar du med dig från tiden på 
Örnsköldsviks folkhögskola?
– Jag tar med mig saker både person-
ligt och yrkesmässigt. Personligt har 
jag haft ett jättekul år och fått vänner 
som jag kommer att hålla fast vid. Det 
var mycket mer än bara skolbänk, vi 
tränande mycket och man fick prova 
på nya saker. Yrkesmässigt gav det mig 
mitt jobb, avslutar Fredrik. 

”Det är svårt att kalla det jobb när 
det är så roligt” 

Fredrik jobbar som personlig tränare - efter ett års studier
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Anna-Maria Lundberg är en aktiv 
person. Hon började på Kulturskaparna 
för sitt teaterintresse och idag går hon 
där två dagar i veckan, en där hon en 
ägnar sig åt konst och en teater. 

Varit med sedan Hampnäs
Anna-Maria är född och uppvuxen i 
Örnsköldsvik och bor idag i en egen 
etta. Det bästa med sin hemstad säger 

hon är fritidsgården, stan och att 
kompisarna finns där.

Anna-Maria började på kulturskaparna 
redan när skolan låg på Hampnäs. 
– När jag började var jag rädd för att 
prata inför grupp, jag fick panik. Det får 
jag inte längre. Jag har utvecklats. 
På kulturskaparna får de lära sig 
massor och är bland annat ute på 

poesiläsningar och sätter upp teaterfö-
reställning.

Vad är så bra med just 
kulturskaparna? 
– De gör så att det passar oss. 
De anpassar sig efter oss.

Anna-Maria ägnar sig åt musik, konst och teater

KULTUrSKAPArnA

Kulturskaparna är avsedd för 
vuxna med begåvningsmässiga 
funktionsnedsättningar. Linjen 
har stark betoning på kultur. Vid 
behov lägger skolan upp individu-
ella scheman för deltagarna.

www.lvn.se/ofhs-kulturskaparna
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Jan-Ola Palmqvist känner sig trygg  
på Kulturskaparna
I Köpmanholmen bor Jan-Ola. Han är en person som tycker om att vara ute i naturen och  
tycker det är härligt med friskluft.  På veckorna åker han taxi in till Örnsköldsviks Folkhögskola 
där han går Kulturskaparna.  

– Man hör så mycket på TV, att det är mobbning. Folk tar kort på varandra. Här är det inte så, 
här känner jag mig trygg.

Det bästa med just Örnsköldsviks Folkhögskola tycker Jan-Ola är delaktigheten och han  
rekommenderar absolut utbildningen.
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Min tid på Örnsköldsviks folkhögskola och teaterlinjen var början på min väg inom 

teaterns värld. Som en blyg, mumlande 20-åring som aldrig satt sin fot på en scen 

tidigare var det minst sagt en utmaning. Helt plötsligt stod jag i en stor teatersal 

och försökte hänga med i övningar där vi skulle låtsas vara allt ifrån soldater i 

krigstid till badgäster i solsken. 

”Vad gör jag här?” tänkte jag för mig själv. Jag kände mig utanför och malplace-

rad. Samtidigt var det mitt första år hemifrån på egen hand. Jag hade turen att få 

stöd från min familj, och uppmuntrande ord från klasskamrater och vänner som 

tyckte jag var modig som vågade prova på något helt nytt som teater. I slutändan 

valde jag att stanna kvar och kämpa. 

Men hur kommer det sig att jag ens kom på tanken att göra något som låg så 

utanför min bekvämlighetszon? Allt jag vet är att jag läste en biografi om Johnny 

Depp. Jag kunde identifiera mig i hans blyghet, tankar och känslor. Allt jag tänkte 

sen var ”Det här är någonting jag bara måste göra.” Denna känsla drog mig till 

teatern, och jag kunde inget annat göra än att följa den. Till slut hittade jag till 

Örnsköldsviks folkhögskola. Allmänt intag hjälpte mig att bli antagen. Och det är 

jag evigt tacksam för.

Efter ett brokigt första halvår började pusselbitarna falla på plats. Vi uppträdde 

med pjäsen ”Den Goda Människan från Sezuan” av Bertolt Brecht, och sakta men 

säkert började jag inse hur mycket skådespeleriet hjälper mig, tar mig ut mitt 

tjocka skal, och hur levande det får mig att känna mig. Framförallt är kontakten 

till publiken värd att dö för. ”I got the bug” som man säger på engelska. 

Idag är det nästan 6 år sen allt började. Efter mycket om och men har jag kommit 

in på en känd skådespelarskola i New York, The Stella Adler Studio of Acting’s 

3-åriga utbildning. För 6 år sen kunde jag bara drömma om det här. Men jag har 

aldrig gett upp. 

Hur mycket jag än är stolt över mig själv så har jag också Örnsköldsviks Folkhög-

skola att tacka. Jag hade inte varit där jag är idag om det inte varit för deras stöd 

och hjälp. Deras allmänna intag ger alla en chans att påbörja sina egna resor inom 

teatern. Jag hade själv många personliga hinder, och kunde inte prestera lika bra 

som mina klasskamrater. Skolan gav mig då extra stöd inom tal och monologar-

bete. Deras akrobatiklektioner ger även en bas av kroppskontroll och fysik som är 

till stor hjälp inom framtida teaterarbete. Samtidigt ger den chansen att utvecklas 

som konstnär generellt då kreativt skrivande är en stor del av studierna. Jag har 

själv tyckt om att skriva sen tonåren och fann att det kreativa skrivandet i kombi-

nation med teatern hjälpte mig att hitta min röst.

Så har du som läser funderat på att testa teater? Vill du ha ett roligt år på en skola 

som fokuserar på att göra teater och kreativitet tillgängligt för alla, och där du får 

stöd för att utvecklas oavsett din bakgrund? Då tycker jag Örnsköldsviks folkhög-

skola är ett väldigt bra val.

Jag önskar dig all lycka till i dina studier. Break a leg and kick some ass!

Jonathan Pettersson var teaterelev på 
Örnsköldsviks folkhögskola 2014-2015. 
Han hade tidigare gått byggprogrammet 
på gymnasiet och hade fast tjänst som 
snickare, ett liv ganska långt bort ifrån 
teaterscenen.

Utan att egentligen ha provat på hade 
Jonathan alltid varit intresserad av 
teater. När han hade lust att prova 
något nytt så föll valet på Örnsköldsviks 
folkhögskola. När han började skolan 
tyckte han det kändes som när man 
började gymnasiet. Det var nervöst och 
pirrigt. 

Trivdes i Örnsköldsvik
Jonathan berättar att Örnsköldsvik 
var en bra stad att bo i. Den ligger fint 
och det var lugnt och skönt. Tiden i 
Örnsköldsvik var också första gången 
Jonathan bodde i en ny stad och han 
fick en chans att börja på nytt. 
Under tiden på Örnsköldsviks folkhög-
skola bodde klassen tillsammans i en 
studentkorridor. De hade egna  

matdagar och umgicks nästan jämt. 
– Det var en bra grupp, jag tror vi kom-
mer ha kontakt med varandra resten av 
livet, säger Jonathan.

Hade aldrig stått på scen
Innan Jonathan började på Örnskölds-
viks folkhögskola hade han aldrig stått 
på en scen förut och innan första före-
ställningen var han riktigt nervös. Av 
allt att döma verkar han ha fått blodad 
tand.

När Jonathan ska minnas vad som var 
extra bra på Örnsköldsviks folkhögskola 
nämner han bland annat atmosfären, 
variationen på elever som går där och 
bra lärare. Allt var bara positivt.
– Skolan fysiskt är också en tillgång, 
man kan repa egna saker. Det är 
en inspirerande miljö med kreativa 
människor. Man har kul hela tiden. 
Jag hade inte varit där jag är idag utan 
skolan

Efter att ha utvecklat sin scenvana på 

Örnsköldsviks folkhögskola sökte han 
sig till teaterlinjen på Fridhems folk-
högskola nere i Skåne där han går idag. 
Dit tror han aldrig han hade kommit 
om han inte hade erfarenheterna från 
Örnsköldsvik.

Vad tycker du om beslutet att  
lägga ett år på ditt teaterintresse? 
– Det var en av de bästa sakerna jag 
gjort i mitt liv. Man utvecklas mycket i 
sig själv när man går på folkhögskola, lär 
sig att tro på sig själv.

TEATErLInjEn

På Teaterlinjen får du möjlighet 
att hitta din egen inriktning inom 
teater. Du får många möjligheter 
att framträda inför publik. Utbild-
ningen förbereder dig för fotsatta 
studier inom teaterområdet.

www.lvn.se/ofhs-teater

Utvecklade scenvanan på Örnsköldsviks folkhögskola

Marcus har kommit in på skådespelarskola i New York
Läs Marcus 
berättelse



Örnsköldsviks folkhögskola våren 2016

Örnsköldsviks folkhögskola
– kort om våra utbildningar

Världens kvinnor
Världens kvinnor är en kurs för dig som tycker om skapande verksamhet och 
vill träna det svenska språket, lära känna det svenska samhället och ta del av 
andra kulturer.

  www.lvn.se/ofhs-varldenskvinnor

Hälsocoach - inriktning PT och kostrådgivare
Hälsocoach är en ettårig utbildning för dig som vill coacha och inspirera 
människor till en bättre hälsa. Efter utbildningen kan du dessutom gå 11 
veckor långa certifieringskurser för att bli personlig tränare eller 
kostrådgivare.

  www.lvn.se/ofhs-halsocoach

Allmän kurs
Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieut-
bildning. Du studerar här för att få grundläggande behörighet och kunna söka 
vidare till högskola.

  www.lvn.se/ofhs-allmankurs

Teaterlinjen
Här får du möjlighet att hitta din egen inriktning och ditt intresseområde inom 
teater. Du får många möjligheter att framträda inför publik. Utbildningen 
förbereder dig för fotsatta studier inom teaterområdet.

  www.lvn.se/ofhs-teater

Kulturskaparna
Kulturskaparna är avsedd för vuxna med begåvningsmässig funktionsnedsätt-
ning. Linjen har stark betoning på kultur. Vid behov lägger vi upp individuella 
scheman.

  www.lvn.se/ofhs-kulturskaparna

Världens män
Världens män är en kurs för dig som tycker om skapande verksamhet och 
vill träna det svenska språket, lära känna det svenska samhället och ta del av 
andra kulturer.

  www.lvn.se/ofhs-varldensman
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Vi finns här för dig!
Örnsköldsviks folkhögskola är en mångkulturell mötesplats där vi med vår 
kompetens och kreativitet skapar en spännande studiemiljö.

Du kan läsa: 
• Allmän kurs

• Hälsocoach - inriktning PT och kostrådgivare

• Kulturskaparna

• Teaterlinjen

• Världens kvinnor

• Världens män


