
 

Praktisk information 
• Du läser heltid i 13 veckor. Det innebär att vi har olika 

aktiviteter tillsammans mellan kl.10:00 och 14:00 måndag 
till fredag (studier 20 tim/ vecka) 

• Du får ersättning utifrån arbetsförmedlingens regler 
• Om du behöver SL-kort kommer du att få det under 

studieperioden 
• Du får friskvårdsbiljett för att kunna delta i den friskvård vi 

bestämmer oss för i gruppen 
• Vi börjar varje dag med gemensam frukost 
• Du läser med deltagarna på studiemotiverande 

folkhögskolekurs. Om du sedan känner dig redo får du 
möjlighet att besöka våra andra kurser på skolan 

• Det finns goda möjligheter att få samtala med kurator, 
socialpedagog och studie- och yrkesvägledare. 

• Vi varvar olika aktiviteter för att hitta just din drivkraft! 

Kursen startar torsdagen den 17 oktober klockan 10:00 och vi 
antar löpande.  

 

Plats: Stadsmissionens folkhögskola, Buteljvägen 6 Liljeholmen, 
Stockholm 

Kontakt 
Heli Lindell, 072-0808871 
heli.lindell@stadsmissionensskolstiftelse.se 

 

 

 
Studiemotiverande folkhögskolekurs 

• Behöver du inspiration för din väg framåt? 
• Vill du gå i en skola där vi bygger på dina drivkrafter? 
• Vill du prova på ett annat sätt att studera? 
• Vill du ha hjälp att bygga din plattform för dina vägar 

vidare i livet? 

Då är vår studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) något för 
dig! Kursen startar torsdagen den 17 oktober klockan 10:00, med 
därefter löpande antagning.  

 

 



 

 

Studiemotiverande folkhögskolekurs 
Vi vet att skolsystemet inte alltid passar alla. Du har kanske inte 
haft möjlighet att gå i skolan. Du har kanske känt att din skola 
inte passar dig eller så behöver du hitta din motivation och dina 
mål i livet. 

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är till för just dig. Du 
går i skolan mellan kl.10 och 14 varje vardag. Under de timmarna 
utgår vi från din verklighet och det samhälle vi lever i. Vi utgår 
från dig och dina intressen och vi arbetar med omväxlande 
innehåll och metoder.  

På Stadsmissionens Folkhögskola får du vara dig själv och vi 
kommer att vara fler som stöttar dig på din väg framåt. På 
folkhögskolan arbetar vi med deltagarinflytande och demokrati. 

Vem passar kursen för?  

• Dig som saknar fullständiga betyg från grund- eller 
gymnasieskolan 

• Dig som är arbetssökande och mellan 16–24 år 
• Eller dig som är arbetssökande inom jobb- och 

utvecklingsgarantin och har fyllt 25 år 

Målet är att öka ditt självförtroende, att få dig att växa och att ge 
dig en plan för dina fortsatta studier eller ditt arbete. 

 

 

 

Dina dagar på SMF 
Vi inleder alltid dagen med frukost och har varje dag samtal och 
reflektioner om det som händer i din närhet, i Sverige och i 
världen. Annat du kommer få ta del av är:  

• Studiebesök 
• Friskvårdsaktiviteter och att få testa olika sporter som t ex 

e-sport 
• Skapande  
• Studieteknik 
• Arbete med egen motivation och eget självledarskap 
• Värdegrundsdiskussioner och värdegrundsövningar 
• Prova på-lektioner med lärare från Folkhögskolan 
• Besök hos yrkesutbildningar 
• Studie- och yrkesvägledning 

 

Vi som arbetar med SMF  

Lena Sultan – lärare 
David Lindqvist – lärare 
Amira Muhammed – kurator 
André Jönsson – socialpedagog 
Jenny Rosvall – studie- och yrkesvägledare 
Heli Lindell – rektor 


