
www.kvarnby.se 1www.kvarnby.se

Vänsterns 
skola 

för alla

Skrivarlinjen  l  Serieskolan  l  SFI   

Kurs för utländska akademiker  l  SMF 

Allmän kurs  l  Vänsterns akademi 

Spanska på Kuba



3  Ledare
4  En skola för alla
5  Vårt sätt att jobba
6  Bra att veta
8  Svenska – ditt nya språk
9  SFI
10 Svenska från dag ett
11 Etablering
12 SMF
13 Bli klar med skolan!
14 Allmänna kurser
15 Grundläggande allmän kurs
16 Högskoleförberedande kurs
17 Allmän kurs på gymnasienivå 
18 Skrivarskolan 
21 Kreativt friår
22 Serieskolan
26 Vänsterns skola
28 Spanska 
30 Distanskurser
32 Vänsterns sommarakademi
34 Studietips
35 Ansökan
36 Här finns vi

Innehåll

Kvarnby folkhögskola2



3

Det finns många anledningar att studera.  
Du kanske när en dröm om att du kunna försörja 
dig som författare eller serietecknare. Då ska du 
söka till Skrivarskolan eller Serieskolan. 

Du kanske suktar efter att studera och diskutera politisk 
teori, historia eller samhällskunskap vid sidan av ditt 
vanliga liv. Då ska du läsa en av Vänsterns akademis 
distanskurser.

Du har kanske precis kommit till Sverige och längtar 
efter att få lära dig ditt nya språk, svenska. Ingen tvekan 
om att du då ska skriva in dig på SFI eller Svenska från 
dag ett hos oss.

Men vi vet förstås att det inte är alla som helt frivilligt 
väljer att plugga.

Du kanske har hoppat av skolan med taskiga betyg 
och tvingas läsa igen för att få ett bra jobb eller komma 
in på din drömutbildning. Eller så har du precis upptäckt 
att du måste läsa in en massa skolämnen för att din 
skolutbildning över huvud taget ska kunna ha någon 
nytta i Sverige. Eller så har en handläggare på Arbetsför-
medlingen anvisat dig till en etableringskurs utan att du 
riktigt vet vad det är som händer. 

Jo, vi vet att det kan vara allt annat än ”fritt och frivil-
ligt” att studera. 

Det är bland annat därför som vi sätter stor prestige  
i att få dig att känna dig välkommen på din nya skola.  
Vi vill visa att vi tar dig på allvar. Du ska helt enkelt 
känna att du har kommit till en bra skola som respekte-
rar dig. Oavsett varifrån du kommer och varför du läser 
här. Välkommen till Kvarnby folkhögskola!

Vem har inte någon 
dålig erfarenhet av 
skolan? Det ska du 
slippa hos oss. 
Henning Süssner Rubin, rektor

Varför du 
ska studera 
på Kvarnby 

www.kvarnby.se
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Letar du efter en skola där du 
blir sedd? Där du kan räkna 
med kamratstöd och att du blir 
respekterad för den du är?  
Då har du kommit rätt.

Kvarnby folkhögskola är inte vilken 
skola som helst. Vi är måna om 
studerandeinflytande och vi har 
en fast förankring i olika aktivist-
nätverk. På, och omkring skolan 
händer mycket som engagerar såväl 
personal som studerande.

Kvarnby folkhögskola har funnits 
sedan höstterminen 1987. Då var det 
ett gammalt skolhus från 1800-talet 
med två lärare och en klass med 15 

studerande. Sedan dess har mycket 
hänt och idag finns skolan på tre 
platser i Malmö, är arbetsplats för 
40 anställda och ungefär 320 stude-
rande på dagtid. 

Kvarnby folkhögskola ägs av en 
ekonomisk förening med totalt 178 
medlemmar. 33 av dessa är förening-
ar varav de flesta hör till den breda 
arbetarrörelsen. Bland de individu-
ella andelsägarna finns många som 
jobbar eller har jobbat på skolan. 

Kvarnby folkhögskola är alltså 
inte vilken folkhögskola som helst: 
vi är vänsterns skola. Det innebär 
att vi har en ambition och en vilja 
att förändra världen. Och det inne-

bär att vi slåss för alla människors 
lika värde. 

Du behöver inte dela våra vär-
deringar. Men du ska veta att alla 
människor är välkomna hos oss – 
oavsett bakgrund. 

EN SKOLA  
FÖR ALLA

Fakta

I den här katalogen hittar du vårt 
kursprogram. Många av våra  
kurser berättigar till studiemedel från 
CSN. Andra kurser kan berättiga till 
aktivitetsstöd. Läs mer om detta och 
mycket annat i kursbeskrivningarna. 
Där står det också hur och när du kan 
söka till oss. Saknar du info om något? 
Hör gärna av dig till info@kvarnby.se.
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Kvarnby folk-
högskola har för 
närvarande  
40 anställda.

Kvarnby folkhög-
skola finns på  
tre olika platser  
i Malmö.

Kvarnby folkhög-
skola ägs av en 
ekonomisk fören-
ing med över  
180 medlemmar.

Hos oss läser unge-
fär 320 studerande 
varje termin.

Hos oss ska du vara dig själv. Det innebär att du 
ska kunna påverka dina studier och trivas hos oss. 
Vi är dessutom stolta över att det finns en stark 
gemenskap här.

Vi har skapat en skola där alla ska känna sig välkomna 
och där det är självklart att vi jobbar tillsammans, inte 
mot varandra. Vår undervisning bygger därför på sam-
spel och gemensam reflektion. 

Våra lärare arbetar i lag och undervisningen är ofta 
ämnesövergripande. Kurserna ska vara öppna för dina 
och dina kurskamraters förslag och önskemål, och så är 
vi måna om att det vi lär ut ska ha konkret koppling till 
världen omkring. 

Dessutom försöker vi förena teori och praktik. Under-
visningen innehåller många studiebesök, projektperio-
der och annat som bryter skolvardagen. Vi vill också ge 
dig och dina kursare utrymme att hitta på egna projekt 
som fungerar inom ramarna för studierna. 

Du bestämmer!

I skolsammanhang är det ibland svårt att bli sedd och att 
delta i undervisningen under lika villkor. Lita på att vi kom-
mer att försöka ta hänsyn till det faktum att det finns olika 
inlärningsstilar och olika livssituationer. Våga berätta om 
dina önskemål och behov för dina lärare eller vår kurator – 
vi kommer att försöka ge dig det stöd du behöver. 

Undervisningen på Kvarnby ska 
utgå från dig och det är du som kan 
vara med och skapa din utbildning. På 
Kvarnby ska du känna att det är utma-
nande, men också roligt och inspireran-
de att studera. I centrum står tanken att 
det är samtalet och samspelet mellan 
dig, dina kurskamrater och dina lärare 
som driver studierna vidare. 

Du och alla andra studerande är  
i sammanhanget en viktig resurs: Du ska 
bidra med dina egna perspektiv, dina 
erfarenheter och kunskaper, inte bara 
passivt ta emot det som lärarna serverar. 

Att du möter människor med olika erfarenheter, kunska-
per och bakgrunder är styrkan i sammanhanget. 

Vårt sätt  
att jobba

Du ska bidra 
med dina egna 
perspektiv, dina 
erfarenheter, dina 
kunskaper. Att du 
möter människor 
med olika erfaren-
heter, kunskaper 
och bakgrunder är 
styrkan i samman-
hanget.
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Vem får läsa på Kvarnby folkhögskola?
Du som har fyllt 18 kan läsa hos oss. Om det finns speci-
ella antagningskrav till en kurs så skriver vi mer om detta 
i vår kursbeskrivning. 

Studietider

Vi har läsårskurser, terminskurser, sommarkurser och 
kurser med löpande antagning. Det gör att tiderna för 
våra olika kurser varierar rätt så mycket. Aktuella ter-
minstider hittar du på vår hemsida.

Antagning

Antagningstiderna varierar också, beroende på vilken 
sorts kurs du vill läsa. Till Serieskolan antar vi bara 
till höstterminen, antagningen är öppen under mars 
månad. I april brukar antagningen till sommarkurserna 
och de andra höstterminskurserna öppna. Till våren 
antar vi i regel från och med november. 

Ansökan

Vi tar emot din ansökan via vår hemsida. Mer info hittar 
du på sida 35. 

Undantag

Vi har också uppdragskurser med löpande antagning. 
Antagningsprocessen till dessa kurser skiljer sig från de 
ordinarie folkhögskolekurserna. Läs mer om detta  
i respektive kursbeskrivning. 

Studietakt

I regel läser du på heltid, det innebär att du har  
20–25 klocktimmars schemalagd undervisning per 
vecka. 

Kostnader 
Vi tar aldrig betalt för administration eller för under-
visningen i sig. I vissa fall tar vi dock ut en avgift för 
specifika kostnader. Vad och hur mycket du betalar för 
berättar vi om i respektive kursbeskrivning.

Studiefinansiering

De flesta av våra kurser berättigar till studiemedel från 
CSN, kolla respektive kursbeskrivning. Vill du veta  
hur studiemedelssystemet fungerar kan du gå in på 
www.csn.se. 

OBS! Kom ihåg att du som är under 20 år bara har rätt 
till studiebidrag!

Studentrabatt

För att få ett studentrabattkort från Mecenat eller 
Studentkort behöver du studera minst 13 veckor sam-
manhängande med en studietakt på minst 50 %. Som-
markurser, SFI eller kurser som Arbetsförmedlingen 
rekryterar till berättigar inte till studentrabatter. Läs mer 
på mecenat.se eller studentkort.se.

Extra stöd

Om du har behov av särskilt stöd undersöker vår kurator 
i samråd med våra lärare om och hur vi kan hjälpa dig.

Inflytande

På alla våra skolenheter har vi ett system för studeran-
deinflytande. Du ska kunna påverka din undervisning!

Kontakt

Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida eller kontakta oss 
på info@kvarnby.se.

BRA ATT VETA



I Malmö talas över 170 språk. Det är en stad som 
tar emot många flyktingar och andra invandrare 
och därför är svenskundervisningen en mycket 
viktig del av Kvarnbys verksamhet.

Vår skolenhet Gullvik, nära Nydala, är ett modernt 
språkcentrum med god kvalité som ska tillgodose det 
ökade behovet av svenskundervisning i Malmö. Här kan 
du läsa svenska intensivt. 

Vi erbjuder svenska för dig som:
l är i asylprocessen.
l precis har fått ditt uppehållstillstånd.
l är nyanländ.
l är klar med SFI och vill läsa in skolämnet svenska 

på grundläggande eller gymnasial nivå. 
Vi har egen betygsrätt i SFI.
Läs mer om våra olika kurser i svenska på kommande 

sidor.

SVENSKA  
– DITT NYA SPRÅK

Kvarnby folkhögskola8
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Kvarnby folkhögskola är ett alternativ till kommunala SFI-utbild-
ningar. Vi har egen betygsrätt och kan erbjuda dig att läsa SFI i en 
trivsam studiemiljö med engagerade lärare.

SFI finns i olika kurser som är 
anpassade till de studerandes 
studiebakgrund. På Kvarnby folk-
högskola kan du läsa SFI-kurserna 
2B, 2C, 2D, 3C och 3D. Vill du veta 
mer om SFI kan du gå in på www.
skolverket.se. 

Vår undervisning är flexibel – du 
läser i små klasser som motsvarar 
dina kunskaper i svenska och du ska 
kunna läsa i din egen takt. Vi organi-
serar språkcaféer, har läsprojekt och 
skrivarverkstäder och vill se till att du 
snabbt ska kunna tala svenska aktivt. 

SFI läser du på vår skolenhet på 
Västra Hindbyvägen i Malmö.  
På skolenheten finns stödpersonal 
som kan arabiska, engelska och 
dari. 

Eftersom SFI finansieras av kom-
munerna behöver du skriva in dig 
hos vuxenutbildningen i din hem-
kommun. Ange vid inskrivningen 
att du önskar läsa på Kvarnby 
folkhögskola – du har rätt att göra 
detta. I Malmö görs anmälan på 
Vägledningscentrum på Förenings-
gatan 7a, nära Triangeln. 

Fakta

SFI
Kurstid
Vi erbjuder SFI året runt med 
löpande antagning.

Anmälan 
Kontakta Vägledningscentrum  
i din hemkommun. 

Kostnad
SFI är gratis.

Studieekonomi 
Du ansvarar själv för din studie-
ekonomi. SFI berättigar tyvärr 
inte till studiemedel. 

Mer info
sfi@kvarnby.se 

SFI – Svenska 
för invandrare

Vill du studera vidare efter avslutade SFI-studier? Gör det hos oss och läs vår Introducerande allmän kurs för invandrare. 
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Har du sökt asyl i Sverige?  
Du kan lära dig svenska hos oss 
medan du väntar på besked  
från Migrationsverket.

Om du saknar ett svenskt person-
nummer får du inte läsa SFI. Men 
hos oss kan du börja läsa svenska 
ändå. Sök en plats på våra kurser 
 i Svenska från dag ett. Efter avslutad 
kurs får du ett intyg över dina språk-
kunskaper som du kan använda för 
att förkorta din SFI-kurstid.

Fakta

Svenska från dag ett
Kurstid
Kursen är en terminskurs på halvfart. 

Kostnad
Kursen är avgiftsfri. 
 
Studieekonomi
Egen studieekonomi. Du kan få rese-
ersättning av Migrationsverket. 

Antagning
Vi antar till hösten och våren. Du 
hittar de aktuella kurstiderna på vår 
hemsida. I regel erbjuder vi bara kur-
ser till nybörjare. 

Mer info
info@kvarnby.se

Svenska  
från dag ett
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Inom ramarna för din etableringsplan hos Arbets-
förmedlingen kan du studera hos oss. Under sex 
månader lär du dig svenska och får en bra sam-
hällsintroduktion. 

Syftet med en etableringskurs på folkhögskola är att ge 
dig möjlighet att uppleva en levande folkhögskolemiljö 
och satsa på din språkutveckling. Vi vill ge dig goda för-
utsättningar för starten i det svenska samhället och ser 
till att du lär dig svenska snabbt.

Vi erbjuder intensiva studier i svenska i kombination 
med coachande och arbetsförberedande insatser. Du 
läser svenska tillsammans med våra SFI-studerande och 
kan under kursens gång få SFI-kursbetyg. Efter kursens 
slut har du platsgaranti på våra SFI-kurser. 

Fakta

Etablering
Kurstid
Kursen pågår i sex månader. Vi startar flera gånger per år. 

Ansökan
Du ansöker via Arbetsförmedlingen. 

Studieekonomi
Kursen berättigar till etableringsersättning.

Bra att veta
På skolan finns stödpersonal som talar olika språk. 

Mer info 
info@kvarnby.se

Etablering –  
för dig som är ny i Sverige
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Att läsa hos oss skiljer sig definitivt 
från att läsa någon annanstans. 

Vi vill gärna hjälpa dig att hitta 
din motivation för eventuella fort-
satta studier. Det gör vi bland annat 
genom att lyssna just på dig och 
dina idéer. 

När du kommer till oss kan du 
läsa en kurs med språkprofil eller 
provstudera på en av våra Allmänna 
kurser (se sidorna 14–15). Väljer 
du vår språkprofil kommer du att 
studera intensiv svenska under din 
tid hos oss. Resten av program-
met lägger vi upp utifrån dina och 

dina klasskamraters behov och 
önskemål. 

Gemensamt för alla våra 
studiemotiverande kurser är att 
vi erbjuder studievägledning 
och coachning. Vi ger dig också 
information om dina rättigheter 
på arbetsmarknaden och orga-
niserar studiebesök, med mera.

När kurstiden är förbi är det 
upp till dig att bestämma om 
du vill läsa vidare. Om du har 
slutfört din studiemotiverande 
kurs hos oss, har du förtur till 
våra allmänna kurser.

Fakta

SMF
Kurstid
13 veckor. Nya kurser startar året runt.

Kostnad
Kursen är gratis.

Studieekonomi
Du kan få aktivitetsstöd eller ersätt-
ning – hör med din arbetsförmedlare. 
Kvarnby folkhögskola betalar dina 
resekostnader.

Ansökan
För att läsa kursen behöver du ha en 
anvisning av Arbetsförmedlingen. 
Berätta för din arbetsförmedlare att 
du vill läsa en kurs inom ”folkhögsko-
lesatsningen”.

Mer info
info@kvarnby.se

Studiemotiverande 
folkhögskolekurs – SMF
Att läsa på folkhögskola skiljer sig definitivt från 
att läsa på gymnasiet eller Komvux. Med hjälp av 
Arbetsförmedlingen kan du upptäcka det själv och 
läsa hos oss i 13 veckor.



BLI KLAR  
MED SKOLAN

Har du hoppat av skolan och 
behöver komplettera dina 
grundskole- eller gymnasiebe-
tyg? Eller har du läst utomlands 
och behöver svensk behörighet 
i olika skolämnen?
Läs en Allmän kurs hos oss!

Våra Allmänna kurser utformas 
utifrån dina och dina kurskamraters 
behov och önskemål. Att studera 

på Kvarnby innebär att du bidrar till 
undervisningen med dina egna erfa-
renheter och intressen. Vårt jobb är 
att väcka din studiemotivation, hålla 
den vid liv och se till att du lyckas 
med dina studier.

För dig som har hoppat av skolan 
med ofullständiga betyg, har vi 
anpassade kurser.

För dig som aldrig har gått i svensk 
skola och måste komplettera dina ut-

ländska betyg, är kurserna anpassa-
de för att du på bästa sätt ska komma 
vidare i det svenska skolsystemet. 

Kvarnby erbjuder:
l Allmän kurs på gymnasial 

nivå – för dig som vill bli klar med 
gymnasiet.

l Grundläggande Allmän kurs 
– för dig som inte har läst i den 
svenska skolan och vill läsa vidare 
efter avslutad SFI.

www.kvarnby.se 13
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Behöver du komplettera dina 
betyg? Komvux är i så fall inte 
det enda alternativet. 

En allmän kurs är den alternativa 
vägen till högskolebehörighet. Läser 
du hos oss slipper du tenta- och 
betygsstress och vi lämnar dig inte 
ensam när studiemotivationen 
tryter. Våra lärare fokuserar särskilt 
på studieteknik och försöker väcka 
ditt intresse och ditt engagemang 
för vidare studier.

Du kan läsa såväl på grundskole- 
som gymnasienivå hos oss. Gemen-
samt för samtliga Allmänna kurser 
är att vi erbjuder friare arbetsformer 
än till exempel Komvux. Språkut-
veckling samt studieteknik står i 
centrum. Du läser vissa ämnen ni-
vågrupperat, jobbar mycket i grupp 
och med olika projekt. Dessutom 
kommer du att bli en del av en liten 
studiemiljö – hos oss känner alla 
alla. Ingen behöver vara anonym.

Du kan läsa en Allmän kurs hos oss 

även om du inte är klar med grund-
skolan. Vilken kurs du ska läsa beror 
på dina tidigare kunskaper. Därför 
behöver vi titta på dina gamla betyg 
från grund- och gymnasieskolan. 

l Grundkursen erbjuder dig 
möjligheten att komplettera dina 
grundskolebetyg.

l Baskursen är din ingång  
i studierna på gymnasial nivå och 
riktar sig till dig som inte har hunnit 
påbörja gymnasiet eller som vill 
börja om från scratch. 

Yrkesutbildning  
eller högskola?

När du är klar med dina studier 
hos oss ska du ha uppnått antingen 
behörighet till yrkeshögskolan eller 
universitetet. Om du planerar att 
läsa vidare på yrkeshögskolan är du 
färdig med dina studier när du har 
uppnått kunskaper som motsvarar 
gymnasiets andra år. Men du kan 
också välja att läsa vidare på högsko-
leförberedande nivå. 

Fakta

Allmän kurs
Kurstid
Hur många terminer du behöver 
plugga hos oss beror på dina förkun-
skaper. 

Kostnad
Du betalar en läsårsavgift på 1 000 kr 
för fria kopior, viss kurslitteratur, 
studiematerial, program, med mera.
 
Studieekonomi
Kurserna berättigar till studiemedel 
från CSN.

Antagning
Vi antar till hösten och våren.  
Du hittar de aktuella läsårstiderna på 
vår hemsida. Komplettera din ansö-
kan med tidigare betyg. 

Mer info
info@kvarnby.se

Glöm Komvux!  
Läs en allmän kurs
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På Kvarnby folkhögskola läser du intensiv svenska sam-
tidigt som du introduceras till studier på vår Allmänna 
kurs. Du studerar alltså inte bara svenska, utan också 
andra skolämnen som samhällskunskap, matematik och 
engelska.

Målet med kursen är att du ska bli klar med studier 
som motsvarar den svenska grundskolan. Därefter kan 
du gå vidare till studier på gymnasienivå. 

Hur många terminer ska du studera? Det beror på din 
studievana, dina tidigare studieresultat och utvecklingen 
av dina färdigheter i svenska.

Du studerar på Gullvik, där vi har vårt lärcentrum för 
SFI och svenska som andraspråk. När du närmar dig 
målet att kunna bli klar med grundskolan, studerar du 
den sista delkursen på vår skolenhet i Kvarnby.

Fakta

Grundläggande  
och Introducerande  
allmän kurs
Kurstid
Kursen är en kurs på 1–4 terminer på heltid.

Kostnad
Vi tar en materialavgift på 250 kronor per termin.
 
Studieekonomi
Kursen berättigar till studiemedel på  
grundläggande nivå.

Antagning
När du söker en plats kallar vi dig till ett antagnings-
samtal och ett diagnostiskt språktest

Mer info
info@kvarnby.se

Grundläggande  
och Introducerande 
allmän kurs

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa 
vidare? I så fall kan du läsa på så kallad grund-
läggande nivå. Det kan du göra på Komvux – 
eller hos oss.
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Om du har planer på att kom-
plettera din akademiska utbild-
ning med behörighet i svenska 
är detta rätt kurs för dig. 

Hos oss blir du en del av en välkom-
nande folkhögskolemiljö. Vi under-
visar i små klasser och ser till att du 
blir klar med gymnasiets Svenska 
som andraspråk så fort som möjligt. 
Efter avslutad kurs är du behörig att 
söka studieplats på universitet eller 
högskola. Behöver du fler behörig-
heter, lägger vi upp en individuell 
studieplan i kursen.

Fakta

Högskoleför- 
beredande kurs  
för utländska 
akademiker
Kurstid
Heltid/deltid.

Kostnad
500 kr/läsår, inkl. viss kurslitteratur, 
studiematerial, program m.m.
 
Studieekonomi
Kursen berättigar till studiemedel.

Antagning
Du som är klar med SFI 3D och tidi-
gare har läst på universitet kan söka 
en plats.

Mer info
info@kvarnby.se

Högskole- 
förberedande kurs för  
utländska akademiker
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På Allmän kurs slår vi vakt om våra studerandes indi-
viduella behov och studiemål. Våra allmänna kurser 
utvecklar din studieteknik och motiverar dig för vidare 
studier. Målet är att du ska bli klar med skolan och få de 
behörigheter som behövs för att kunna studera vidare på 
högskolan, yrkeshögskolan eller universitetet.

Vi erbjuder:
l Baskurs, som motsvarar första året på gymnasiet. 

Vi fokuserar på studieteknik och de obligatoriska skol-
ämnena. Du ska vara klar med den svenska grundskolan. 
I undantagsfall kan vi anta personer som saknar enstaka 
behörigheter från årskurs 9.

l Årskurs 2, som motsvarar gymnasiets andra år.  
Du varierar kärnämnen med andra ämnen och till-
valsmoment.

l Årskurs 3, som motsvarar gymnasiets sista år och 
ska förbereda dig på högskolestudier. Fokus på studie-
teknik, källkritik och akademiskt skrivande.

Fakta

Allmän kurs
Kurstid
Kursen är en läsårskurs på 1–3 år.

Kostnad
500 kronor för material per läsår.
 
Studieekonomi
Kursen berättigar till studiemedel 
på gymnasial nivå.

Antagning
När du söker en plats kallar vi dig 
till ett antagningssamtal.

Mer info
info@kvarnby.se

Allmän kurs  
på gymnasienivå 

Lärarna 
ser verk-
ligen oss 
här och 
ger oss 
individu-
ell feed-
back. 
Farah,  
Allmän kurs
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Skrivarskolan ger dig möjlighet att 
utveckla ditt skrivande och din krea-
tivitet och förbereder dig inför att få 
dina texter publicerade. Varje vecka 
skriver du en uppgift som läses av 
intresserade, engagerade och aktiva 
läsare i mindre grupper. Du lär dig 
att ge och få respons och blir en 
säkrare och bättre läsare. 

Varje år produceras en årsbok 
med deltagarnas texter. 

Skrivarskolan år 1 

Under första året lär du dig skriv-
hantverket. Du får skriva i olika gen-
rer och du blir en bra läsare, såväl av 
andras som av egna texter. Du får trä-
na på att stå för dina texter på scen. 
Under kursen jobbar vi med dikt, 
prosa och manus för film och scen. 
Du kommer att kunna fördjupa dig i 

områden som text och diktkomposi-
tion, berättarperspektiv, karaktärsbe-
skrivning, rytm och dramaturgi.

Skrivarskolan år 2 

Till andra året söker du med ett 
projekt (roman, diktsamling, 
novellsamling, scenmanus …) som 
du vill arbeta med under läsåret. 
Vi lägger stor vikt vid planering av 
tid för arbetet med skrivprocessen. 
Vid ett antal tillfällen handleder du 
textsamtal med ettorna och leder 
bokprat med ettorna under våren. 

Kreativt friår

Har du redan avslutat en skrivarlinje 
på folkhögskola? Har du redan blivit 
publicerad? Söker du ett nytt skriv-
projekt? Ta ett kreativt friår hos oss! 
Läs mer på sidan 21.

Fakta

Skrivarskolan
Kurstid
Skrivarskolans kurser är på heltid 
och startar på hösten.

Kostnad
Du betalar en läsårsavgift på 
1 000 kronor för bl.a. fria kopior, 
viss kurslitteratur, studiematerial 
och program.

Studieekonomi
Skrivarskolans kurser berättigar 
till studiemedel för studier på 
gymnasial nivå.

Antagning
Till år 1 söker du med personligt 
brev och prov på ditt litterära 
skrivande, max fem sidor.

Till år 2 söker du med en detalje-
rad projektplan och tio sidor ur ett 
pågående projekt. 

Sök via vår hemsida.

Mer info
skrivarskolan@kvarnby.se

När din författardröm  
på Skrivarskolan
Drömmer du om att bli författare? Ta steget fullt 
ut och utveckla ditt skrivande och din kreativitet. 
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Vad skriver ni?

Hanna: Dikter och noveller om 
trauma, missbruk och ensamhet.
Juna: Ofta fantasy, men just nu ett 
relationsdrama och ett spexmanus.
Alex: Noveller och magisk realism 
om sökande människor och mening 
i tillvaron.
 
Varför ska man läsa på  

Skrivarlinjen?

Alla tre: För att satsa på sig själv.
Hanna: Jag hoppas på att kunna leva 
på mitt skrivande men målet är att 
ha kul just nu.
 
Var hämtar ni inspiration?

Hanna: Jag skriver samhällskritiskt, 
så orättvisor i samhället, barn i svåra 
livssituationer.
Juna: Problematiska saker i samhäl-
let ger mig lust att skriva romaner. 
T.ex. klimatångest, relationer och 
vikten av kommunikation. Jag vill 
att läsaren ska kunna relatera till det 
jag skriver.
Alex: Jag drivs av att utforska oförut-

sedda konsekvenser. ”Om alla ljud  
i världen försvann, vad skulle hända 
då?”. Och så måste jag sätta mig ner 
och skriva om det.
 
Bästa med Skrivarlinjen?

Juna: Folket. Lärarna. Tryggheten 
med att det inte finns några be-
gränsningar.
Hanna: Att det finns lärare som är 
engagerade i det jag gör.
Alex: Privilegiet att få tid, prata, 
uttrycka och få utlopp för mitt 
skrivande.
 
Det svåraste med att skriva?

Alex: Att skriva. Och att lita på sin 
idé.
Hanna: Att tro på sin förmåga. Att 
avdramatisera skrivandet och att det 
inte är så farligt att satsa på att bli 
författare.
Juna: Att tappa bort sig i verklig-
heten och att tappa lusten för att 
skriva. Jag gillade att skriva när jag 
var liten, tappade det, men har hittat 
tillbaka till det nu.

Lärare

Paul och Anne
Vad säger ni till någon som 

inte riktigt vågar satsa på sin 

författardröm?

Anne: Testa under en begränsad 
tidsperiod. Skrivarskolan är bara 
två år. 
Kan ni berätta om någon  

framgångssaga?

Anne: Vi har 150 publicerade 
verk på förlag, för scen, ett gäng 
Augustvinnare och några nomi-
nerade. På vår hemsida har vi en 
Hall of Fame.
Är ni språkpoliser?

Paul: Bara när det gäller semiko-
lon … Nej, det är innehållet som 
räknas, inte grammatik. Det är 
en senare fråga.

Intervju

Hanna, Juna, Alex, 
Skrivarskolan

Jag kommer inte att 
ligga på dödsbädden 
och ångra mitt år på 
Skrivarlinjen. Det 
kommer nog andra 
som inte gjorde det 
att göra.
Alex, Skrivarskolan
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Att ständigt utveckla sitt författar-
skap eller serietecknande kan vara 
utmanande. Liksom att få tid för att 
förverkliga ett projekt vid sidan 
om annat. Hos oss får du stöd och 
fokus i en kreativ miljö. 

Satsa fullt ut på ditt skapande genom ett 
kreativt friår. Hos oss kan du koncen-
trera dig på ditt kreativa arbete och 
samtidigt få handledning och feedback 
under hela projektperioden. Vi hjälper 
dig att fokusera och ger dig stöd och in-
spiration i ditt projekt. Samtidigt blir du 
integrerad i Serieskolans/Skrivarskolans 
skapande miljöer. 

Fakta

Kreativt friår på  
Serieskolan eller Skrivarskolan
Kurstid
Du läser ett helt läsår på hel- eller 
halvfart.

Kostnad
Du betalar en årsavgift för bl.a. 
fria kopior, viss kurslitteratur, 
studiematerial och program. 

Studieekonomi 
Kursen berättigar till studiemedel 
för studier på gymnasial nivå.

Antagning
Sök till Serieskolans eller Skri-
varskolans kreativa läsår med 
personligt brev, arbetsprov och 
en projektplan. Använd Serie-
skolans/Skrivarskolans webb-
ansökan.

Mer info
info@kvarnby.se

Kreativt friår



Serieskolan på 
Kulturhuset Mazetti 
på Möllevången.
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Serier år 2
Ett år av självständigt arbete på 
egen ateljéplats med personlig 
handledning. Du får möjlighet 
att förverkliga ditt serieprojekt 
som ska etablera dig inom serie-
branschen.

Eftersom kursen är eftergymna-
sial är antagningskravet avslutat 
gymnasium samt avslutad serieut-
bildning motsvarande Serier år 1. 
Du kompletterar din ansökan med 
en projektbeskrivning med mål-
sättningen för dina studier och en 
tidsplan, samt dina gymnasiebetyg.

Kreativt friår

Vi erbjuder etablerade serieskapare 
att fördjupa sig i ett årslångt projekt 
på Serieskolan. Du får tillgång till 
arbetslokaler, teknisk utrustning 
och peer-review. Den här kursen, 
som vi kallar Kreativt friår, har 
speciella antagningskrav. Läs mer 
på sid 21.

Om arbetsprover

När du söker till Serier år 1 måste 
du komplettera din webbansökan 
med arbetsprover. Arbetsproverna 
ska bestå av berättelser i serieform 
eller skämtteckningar, seriestrip-
par och dylikt. Kom ihåg att vi 
gärna vill se variation för att kunna 
bedöma dina förkunskaper. Skicka 
alltså inte bara in några blyerts-
skisser, för få sidor eller enbart 
illustrationer.

Mer info hittar du på vår hemsida: 
serieskolan.kvarnby.se.

Serieskolan öppnar dörren 
till det professionella 
serieskapandet. Du som 
läser hos oss ska utvecklas 
konstnärligt och kunna etablera 
dig som serietecknare.

Om du vill bli professionell serieteck-
nare är Serieskolan det rätta valet 
för dig. Det vi har lyckats med är 
att etablera våra serietecknarkurser 
som hjärtat i ”seriestaden” Malmö. 
Många av våra tidigare kursdeltagare 
är idag framgångsrika serieskapare.

Vår grundidé är att ge dig 
möjligheten att ingå i en kreativ 
miljö i Kulturhuset Mazetti, där 
många etablerade serietecknare 
har sina ateljéer. Du undervisas 
och handleds av lärare som har en 
lång erfarenhet av seriebranschen. 
I regel är dina lärare dessutom 
aktiva seriekonstnärer och vet vad 
det är som krävs för att lyckas som 
serietecknare.

Serieskolan består av en  
2 års-kurs. År 1 introducerar dig  
i serieskapandets grunder, medan 
år 2 riktar sig till dig som vill bli 
professionell serietecknare.

Serier år 1

En utbildning i serieskapandets 
grunder, från idé till färdig serie. Du 
lär dig om berättande, olika konst-
närliga tekniker, digital bildbehand-
ling, seriehistoria, branschkunskap, 
trycksaksproduktion med mera. 

Du antas utifrån dina insända 
arbetsprover. 

Serieskolan

www.kvarnby.se
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Liv Strömqvist, Nanna Johansson, 
Sara Granér. Vill du veta vilka flera 
serietecknare som tidigare har läst 
hos oss? Se listan på  
serieskolan.kvarnby.se/alumni

Ninke Naujoks

Hur kan serier förändra världen? 

Varför är serier så populära? 

– Serier är en unik medieform som 
kombinerar både text och bild. Det 
är naturligt lättillgängligt att läsa se-
rier. Jag tror att serier kan förändra 
världen genom att de helt enkelt kan 
nå fler människor.

Vad är det bästa med Serieskolan? 

– Serieskolan är den perfekta kom-
binationen av frihet och lärande. 
Man har utrymme att testa olika 
tekniker, genrer och stilar samtidigt 
som man får feedback och stöd. Här 
hittar man serietecknaren inom sig 
själv. 

Malin Granroth

Vad handlar dina serier om  

och varför? 

– Just nu jobbar jag på ett självbi-
ografiskt seriealbum om graviditet. 
Under min första graviditet letade 
jag mycket efter serier om just gra-
viditet och det finns inte så mycket. 
Boken kommer också handla om 
en nedprioriterad förlossningsvård, 
synen på att slutföra en oplanerad 
graviditet och föräldraskap. Jag 
gillar både att läsa andras och att 
göra egna självbiografiska serier. 
Förutom det gillar jag att göra poli-
tiska enrutingar, bilder och kortare 
serier.
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Fakta

Serieskolan
Kurstid
Serieskolans kurser är läsårskurser på heltid med start 
under höstterminen. Du hittar de aktuella läsårstiderna 
på vår hemsida.

Kostnad
Du betalar en läsårsavgift på 2 000 kronor för fria  
s/v-kopior, material, med mera.

Studieekonomi
Serier år 1 berättigar till studiemedel för studier på 
gymnasial nivå. Serier år 2 berättigar till studiemedel 
för eftergymnasiala studier. 

OBS! Ha koll på din studiemedelskvot. Du kan inte 
läsa Serier år 1 på eftergymnasial eller Serier år 2 på 
gymnasial nivå. 

Antagning
Vi antar bara en gång om året och till hösten: I början 
av mars öppnar antagningen och är öppen i fem veckor. 

Ansök
Ansök via vår hemsida.

Mer info
info@kvarnby.se

Malena Magnusson 

Vad handlar dina serier om och varför? 

– Just nu arbetar jag på ett självbiografiskt projekt 
som handlar om min uppväxt på 90-talet i Göteborg, 
Opaltorget i Tynnered. Själva storyn handlar om en tjej 
i åttonde klass med trasslig bakgrund som saknar och 
längtar efter en pappa, som hon aldrig fått veta något 
om. Det handlar också om identitetskapande och hur det 
präglas av platser och relationer.  

Vem är din målgrupp? 

– Jag riktar mig mot unga vuxna och vuxna. Jag tänker 
att den kommer att ha relevans för fler än de som känner 
till platserna i Göteborg där handlingen utspelar sig, för 
dem som vill läsa om att växa upp i ett miljonprograms-
område i 90-talets tidsanda. Och kanske också i ljuset 
av dagens samhällsklimat med en växande rasism, eller 
bostadspolitik. 

Malena Magnusson
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Kvarnby Folkhögskolas värdegrund vilar på in-
sikten om att det är nödvändigt att kämpa för ett 
jämställt och jämlikt samhälle.

Vi tillhör och jobbar med den breda arbetarrörelsen, den 
feministiska rörelsen, miljörörelsen och den antirasis-
tiska rörelsen.

Vår roll i sammanhanget är att vi erbjuder kurser för 
en bred vänster, i egen regi eller tillsammans med våra 
huvudmän och andra samverkanspartners.

Vi organiserar studier om vänsterrörelsernas teori och 
praxis. Vi är alltid öppna för nya samarbeten som kan 
bidra till att förändra världen.

På de följande sidor kan du läsa mer om vårt rörelse-
skolprogram.

Fakta

Kvarnby folkhögskola ägs sedan 1997 av Kvarnby 
folkhögskolas ekonomiska förening. Föreningen har över 
180 medlemmar, såväl individer som organisationer. 
Bland ägarna finns många personer som har jobbat eller 
studerat på skolan och så Vänsterpartiet, Ung Vänster, 
Vänsterns studentförbund, Svensk-kubanska föreningen, 
Jordens vänner Malmö/Lund, Malmö LS, SUF Malmö samt 
ett antal solidaritetsorganisationer från Malmö och Skåne. 

Vänsterns 
skola
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Kuba är ett spännande land, mitt i en stor 
förändringsprocess. Åk till landet och lär dig 
spanska, tack vare ett unikt samarbete mellan 
Kvarnby folkhögskola och Cienfuegos univer-
sitet.

Kursen inleds med sex veckors distansstudier  
som ska förbereda dig på en vistelse på Karibiens 
största ö. 

Efter den inledande distanskursen reser du till Kuba 
och läser sedan spanska på universitetet i Cienfuegos 
under resten av terminen.

Språkstudierna i Cienfuegos ges i nivågrupper. 
Kursen är därför öppen både för nybörjare och 
personer med olika förkunskaper. Du som inte redan 
kan spanska kommunicerar till en början på engelska 
med våra kubanska kollegor. 

Kursen är behörighetsgivande för spanska på 
gymnasial nivå. Vilka behörigheter du kan få beror 
på dina förkunskaper och dina studieresultat. 

Under din tid på Kuba kan du bo hos en värdfa-
milj eller på universitetets studenthotell. Förutom 
språkstudier inkluderar programmet på Kuba också 
ett studiebesöks- och seminarieprogram. 

Fakta

Spanska på Kuba
Kurstid
Kurstiderna varierar något från år till 
år, i regel startar vårens kurs i januari 
och höstens kurs i augusti. 

Du kan också ansöka om en individu-
ell studietid. Mer info på vår hemsida.

Kostnad
Vi tar inte någon avgift för kursen, 
men det tillkommer kostnader för 
program och logi. Vår aktuella kost-
nadskalkyl för hela vistelsen på Kuba 
hittar du på vår hemsida.
 
Studieekonomi
Kursen berättigar till studiemedel 
från CSN på gymnasial nivå. Du kan 
också söka tilläggslån från CSN för att 
täcka dina utgifter. 

Antagning
Det krävs inga förkunskaper  
i spanska, men du bör kunna tala 
engelska. Ansök via hemsidan.

Läs spanska  
på Kuba

Jag hade gär-
na läst kursen 
både en och 
två gånger 
till. Det är en 
fantastisk 
möjlighet att 
utveckla sin 
spanska och 
samtidigt lära 
känna Kuba, 
dess folk och 
historia.

Bobo, tidigare 
Kubaresenär 
på Kvarnby
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Du kanske vill läsa vid sidan om annat eller har 
inte möjlighet att regelbundet komma till skolan. 
Kvarnby erbjuder distanskurser så att alla ska 
kunna studera, oavsett bostadsort, familje- eller 
arbetssituation.

Våra distanskurser innehåller politiska och samtidshisto-
riska ämnen, men andra ämnen förekommer också, t.ex. 
serieteckning. Kurserna är interaktiva och vi sätter fokus 
på diskussion och dialog mellan kursdeltagarna.

I regel ges våra kurser på heldistans, det vill säga utan 
möten. Distanskursprogrammen varierar dock en del. 
Du hittar alltid aktuell info på kvarnby.se.

Läs på
distans

Fakta

Distanskurser
Kurstid
Terminskurser på kvarts- eller halvfart.

Kostnad
Fri

Studieekonomi
Våra distanskurser berättigar till studiemedel för studier 
på gymnasial nivå om du läser dem på halvfart. 
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Är du sugen på att hålla hjärnan i god form på 
sommaren och träffa nya vänner i Malmö? Varje 
år anordnar vi en eller flera sommarkurser med 
politiska teman.

Sommarakademin är en studiemedelsberättigad som-
markurs på heltid som pågår i 4-6 veckor. Du läser på 
distans. Kursen avslutas med en obligatorisk närvarope-
riod, i regel i våra lokaler i Malmö. 

Kursen ger möjlighet att studera socialistisk, feminis-
tisk och antirasistisk teori. Under distansperioden blan-
das lärarhandledda självstudier med interaktiva element 
i studiegrupper och nätbaserade diskussionsfora. 

Närvaroveckan har ett späckat seminarie- och föreläs-
ningsprogram som kompletterar och fördjupar dina dis-
tansstudier. Samtidigt får du tillfälle att träffa kamrater 
från hela landet. 

Vänsterns  
sommar- 
akademi

Fakta

Sommarakademin
Kurstid
4-6 veckor på heltid på sommaren.

Kostnad
Du betalar en avgift för mat och material under närvaro-
veckan. Boende i Malmö ordnar du själv. 

Studieekonomi
Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial 
nivå. 

Antagning
Du söker till kursen via vår hemsida. Antagningen öppnar  
i april och stängs när ett maxantal deltagare är nått. 
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Sätt upp ett mål
Vem vill du ska läsa dina 

serier? Hur snabbt vill du lära dig 
svenska? Varför vill du studera på 
universitetet? Ge svar på dina frågor 
och sätt upp minst ett mål för dina 
studier. Då håller du motivationen 
uppe och lär dig effektivare.

Kom ihåg bättre

Anteckna under lektionerna 
så minns du bättre och gör det enk-
lare när det är dags att repetera inför 
prov. Hitta det sätt som passar dig 
bäst för att ta till dig kunskap. Gillar 
du musik, lär du dig kanske bäst ge-

nom att plugga med musik på. Är du 
social, lär du dig kanske bäst genom 
att prata med andra, tycker du om 
att röra dig fysiskt, kanske du ska 
variera platserna du studerar på. 

Plugga med  
andra kursdeltagare

På Kvarnby betonar vi gemenskapen 
och stöttar varandra. Plugga med 
andra, det blir roligare då.

Repetera

Repetera, repetera och 
repetera en gång till genom att läsa, 
lyssna, skriva och prata.

Fyra snabba knep för  
att lyckas med studierna

Bonus

Hinner du inte 
plugga svenska 
hemma?
Om du läser svenska och inte 
hinner studera så mycket: lyssna 
på svensk radio och tv medan du 
lagar mat eller leker med barnen. 
Att vänja örat vid språket förbätt-
rar din förståelse för till exempel 
svenskans alla vokalljud.

1

2

3

4
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Sök via  
vår hemsida
Alla våra kurser har särskilda antagningsperioder 
då vi tar emot ansökningar via vår hemsida.

På hemsidan finns också information om eventuella 
kompletteringar du behöver göra för behandling av din 
ansökan.

Till vissa kurser gör vi ett urval utifrån arbetsprover, 
antagningssamtal eller personliga brev. Om du söker en 
Allmän kurs eller en kurs på eftergymnasial nivå, måste 
du skicka in dina gamla skolbetyg.

När antagningsperioden är stängd kan du inte söka en 
plats eller skicka en intresseanmälan.

Fakta

Ansök
Ansökningstid
Se gällande ansökningstider på 
vår hemsida: kvarnby.se

Mer info
info@kvarnby.se
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Här finns vi
Kvarnby
Allmän kurs,  
Skrivarskolan, SMF

Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö
040-602 87 00

Buss nr 5, hållplats Stenkällan.  
Där byter du till buss nr 52

#kvarnby

Gullvik
SFI, Etablering, SMF

Västra Hindbyvägen 14
214 58 Malmö
040-602 87 00 

Buss 32, 8, 35. Närmaste hållplatser 
Almtorget, Nydala torg, Lönngården

#kvarnbygullvik

Möllevången
Serieskolan

Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B
214 21 Malmö
040-602 87 19

Regionbuss till hållplats Spångatan 
eller tåg/stadsbuss till Triangeln

#serieskolan  

www.kvarnby.se

Kvarnby folkhögskola på 
Västra Hindbyvägen 14.

@kvarnby    @kvarnby.fhsk    @kvarnbyfhskFölj oss i sociala medier!


