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- en del av Frälsningsarmén

För vem?
Väx med musik ger dig samma behörighet som du kan få via 
gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasie-
kompetens kan hos oss skaffa dig grundläggande 
behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola 
och samtidigt utöva ditt stora intresse för musik. 

Målsättning
På Allmän kurs vill vi ge deltagarna ämneskunskaper och 
allmänbildning, samt möjlighet att växa som människa, och 
därmed få en bra grund för fortsatta studier och arbete. 

Hur är kursen upplagd? 
Vi upprättar individuella studieplaner för att kunna möta den 
enskildes studiebehov. I undervisningen eftersträvar vi små 
grupper och våra assistenter ger stöd i studierna. 

Behörighetsgivande ämnen
Följande gymnasiegemensamma ämnen kan du läsa hos oss 
för att få behörighet till högskolan:

• Svenska 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Matematik 1b
• Samhällskunskap 1b
• Naturkunskap 1a1
• Religionskunskap 1 och Historia 1a1

Utöver de gymnasiegemensamma ämnena erbjuder vi studier 
i ämnen som behövs för att komma in på hög- 
skoleutbildningar som kräver särskild behörighet:

• Matematik 2b, Naturkunskap 1a2 och 2,
Samhällskunskap 2, Historia 1a2, Engelska 7

Musikämnen
• Ensemblespel (rock, pop)
• Individuell undervisning i ett huvudinstrument

(piano, gitarr, bas, slagverk eller sång)
• Musikteori

Övriga obligatoriska ämnen
• Hälsa
• Digitalt medborgarskap

Kursinformation
Studielängd: 1-3 år. 
Omfattning: 100%.

Terminstid
Ht 2020: 24/8-18/12. 
Vt 2021: 11/1-4/6.

Ansökan 
Senast 1 april 2020.

Antagningsvillkor
Du ska ha fyllt 18 år.
Personligt besök och intervju.

Kontakt 
Kursföreståndare Pernilla Springfeldt. 
pernilla.springfeldt@agesta.nu 
Telefon 073-920 68 57.

Kostnader och Studiefinansiering
Se baksidan.
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• CSN Internet - www.csn.se
• CSN Talsvar - tel: 0771-276 800
• CSN Kundcenter - tel: 0771-276 000

Resväg
Pendeltåg och tunnelbana: från Stockholm Central 
går pendeltåg mot Haninge/Nynäshamn och från 
T-Centralen gröna linjen till Farsta Strand.

Buss: från Farsta Strand går buss 833 (från 
hållplatsen på tunnelbanans sida av vägen) 
till hållplats Ågesta friluftsgård

Buss 742 (från pendeltågsidan mot Huddinge 
sjukhus). Från hållplats Rödmossevägen är det ca 
1 km promenad till Ågestagården.

Kostnader
UnUndervisningen vid Ågesta folkhögskola är kostnadsfri.
Övriga kostnader måste Du själv betala, enligt nedan.

Serviceavgift
2300 kr per termin för förbrukningsmaterial, kursmaterial, hyra av Chromebook laptop, försäkring, 

gemensamma studiebesök och aktiviteter samt specialarrangemang, temadagar, kaffe/the samt 
tisdagsfika. Utöver serviceavgiften tillkommer hyra för vissa läroböcker. Detta är en service som 
skolan erbjuder för att man ska slippa köpa egen kurslitteratur. Bokhyran ligger på en tredjedel av 
inköpspriset. Avgifterna betalas i förskott vid fyra tillfällen under läsåret. 

Övriga Kostnader
Bekräftelseavgift 500 kr som betalas efter besked om antagning och återfås ej. Bekräftelseavgiften 

är ett förskott på första terminsavgiften.

Internat
Avgifter för kost & logi 5100 kr per månad.
För internatboende ingår rum eller rum i delad dubblett (lägre avgift) med toalett och dusch samt 
gemensamt kök. Lunch måndag till fredag samt middag måndag till torsdag.
(Gäller ej under lovveckor och kursuppehåll). Avdrag för lovdagar och studiedagar är inräknat i 
månadskostnaden för kost och logi. Avgifterna betalas i förskott vid nio tillfällen under läsåret.

Studiefinansiering
Studierna vid Ågesta folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiemedel.
Det söker du via CSN, Centrala studiestödsnämnden. 

För närmare information kontakta CSN:




