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Västanviks folkhögskola
Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra  
folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig 
miljö där alla använder teckenspråk.

Skolans målgrupper är döva, hörselskadade, personer med 
dövblindhet och hörande deltagare som vill studera och 
komplettera sina tidigare studier och få behörighet till 
högskolestudier eller skaffa sig en yrkesutbildning. Skolan 
har också veckokurser och helgkurser. På sommaren brukar 
det vara full aktivitet med olika läger, kurser och konferenser.

På skolan finns det internat med 80 rum, motionshall, 
styrketräning, förskola och egen restaurang. I skolans 
omgivning finns en underbar natur som inbjuder till olika 
aktiviteter beroende på årstid.

Alla som arbetar på skolan har ambitionen att få alla att 
trivas och utvecklas, och vi vågar lova att vi för det mesta 
lyckas med det!

Välkommen till Västanviks folkhögskola!

Det finns 155 folkhögskolor i Sverige 

Folkhögskolan är en studieform för vuxna, där den 
nedre åldersgränsen är 18 år för de allmänna kurserna. 
Till de allmänna kurserna har sökande med kort tidigare 
skolutbildning vanligtvis företräde. Folkhögskolorna är 
inte bundna till centralt fastställda läroplaner, istället 
arbetar vi efter egna verksamhetsplaner.

Folkhögskolan sätter inga betyg utan har ett eget 
bedömningssystem, studieomdöme. Det är en 
sammanfattande bedömning av den studerandes 
studieförmåga. Man får alltså ett personligt 
studieomdöme för hela årskursen. När man söker till 
högskolan söker man i en egen urvalsgrupp, som bara 
är för folkhögskolestuderande.
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Allmän kurs, bas / högskoleförberedande
Kurslängd: 1–3 år

Målgrupp: Döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här finns 
gemenskap och närhet till naturen i vacker dalabygd. 
Du kan välja att läsa allmän kurs – bas om du inte är klar 
med grundskola eller gymnasium. Om du vill uppnå 
grundläggande behörighet och förbereda dig för högre 
studier så kan du läsa allmän kurs – högskoleförberedande.

Vill du
• göra något nytt?
• förbättra dina ämneskunskaper?
• komplettera betyg från grundskolan?
• läsa in gymnasiebetyg?

Då är allmän kurs perfekt för dig!

Kursinnehåll: All undervisning sker på teckenspråk.  
I kursen ingår bland annat svenska, svenskt teckenspråk, 

samhällskunskap, matematik, dövstudier och friskvård. 
Du har också möjlighet att läsa engelska, historia och 
religionskunskap. Undervisningen utgår från dina behov 
och önskemål. Personer med dövblindhet har även 
möjlighet att få dövblindkunskap och taktilt teckenspråk. 
Utbildningen är CSN-berättigad, gymnasial nivå.

Gymnasiebetyg: Du kan t ex läsa svenska 1, 2, 3,  
matematik 1a, b eller c, samhällskunskap 1a1, historia 1a1, 
engelska 5 och 6 och religionskunskap 1.

Körkort: Du har möjlighet att läsa körkortsteori på skoltid.

Arbetspraktik: Under studietiden får du möjlighet att göra 
arbetspraktik.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan: Du kan ansöka till allmän kurs under hela året.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter 
och temadagar för alla studerande. 
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Allmän kurs, hälsa och friluftsliv
Kurslängd: 1–3 år

Målgrupp: Döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet.

Vill du må bättre och samtidigt uppleva Dalarnas natur 
och miljö? Här får du prova på olika aktiviteter beroende 
på årstid. Vill du förbättra dina ämneskunskaper eller 
komplettera betyg från grundskolan, då kan du tillsammans 
med skolans lärare planera dina studier så att de passar dig.

Vill du
• uppleva Dalarnas natur?
• prova på olika aktiviteter?
• komplettera betyg från grundskolan?
• läsa in gymnasiebetyg?
• ta hand om din hälsa?

Då är det här kursen för dig!

Kursinnehåll: All undervisning sker på teckenspråk. Du kan 
läsa in grundläggande högskolebehörighet samtidigt som 
du får kunskap om vad som påverkar vår hälsa. Vid kursstart 
får du göra en hälsoprofilsbedömning som kommer att 
följas regelbundet. Du får också lära dig grundläggande 
kunskaper om massage, kroppens anatomi och fysiologi, 
mat och näringslära, stresshantering och folkhälsa. Du får 
också lära dig mera om friluftsliv. Under hösten får du prova 
på fjällvandring och vintertid blir det skidåkning.

Gymnasiebetyg: Du kan t ex läsa Svenska 1, 2, 3,  
Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, 
Engelska 5 och 6 och Religionskunskap 1.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Ansökan: Du kan ansöka till allmän kurs under hela året.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter 
och temadagar för alla studerande.
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Allmän kurs  
svenska och teckenspråk för nyanlända
Kurslängd: 1–3 år

Målgrupp: Döva och hörselskadade nyanlända 

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö. Här får 
du lära dig svenskt teckenspråk, skriva på svenska och få 
kunskaper om hur svenska samhället fungerar. Du får göra 
nationella prov i sfi och kan få betyg. Du har möjlighet att 
kombinera dina studier med arbetspraktik.

Vill du
• lära dig svenskt teckenspråk och svenska?
• lära dig mer om svensk kultur?
• lära dig hur svenska samhället fungerar?

Då är det här kursen för dig!

Kursinnehåll: All undervisning sker på teckenspråk.  
Svenskt teckenspråk, sfi – kurs A, B, C och D, 
samhällsorientering, matematik/privatekonomi,  
friskvård, dövstudier och arbetspraktik. 

Antagningskrav: Du måste ha fått dina fyra sista siffror 
i ditt svenska personnummer. Du måste fylla minst 18 år 
under läsåret.

Ansökan: Du kan ansöka till allmän kurs – svenska och 
teckenspråk för nyanlända under hela året.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter 
och temadagar för alla studerande.
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Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning
Västanviks folkhögskola anordnar teckenspråkstolk- och 
dövblindtolkutbildning i samarbete med Myndigheten för 
Yrkeshögskolan.

Kurslängd: 1–4 år 

Vill du 
• lära dig teckenspråk? 
• arbeta med människor? 
• utmana dig själv? 

Målgrupp: Personer med fullgod syn och hörsel samt  
bedömd lämplig vid skolans antagningsintervju. 

Kursinnehåll: Utbildningen är en yrkesutbildning med 
målet att i ett fyraårigt perspektiv ge dig kunskap och 
färdighet i tolkning mellan teckenspråk och svenska. Under 
de två första åren ligger betoningen på teckenspråket, 
dessutom introduceras översättnings- och tolkövningar 
samt ledsagning av personer med dövblindhet. De två 
avslutande åren inriktas på tolkning, tolkningsteknik och 

tolketik. Praktik ingår med minst 8 veckor. På schemat 
finns även svenska, samhällskunskap, dövstudier och 
dövblindkunskap. Utbildningen är CSN-berättigad, 
eftergymnasial nivå. 

Skolan erbjuder en teckenspråkig studiemiljö som är ett 
stort plus för den som vill lära sig teckenspråk och utbilda 
sig till tolk. Skolans deltagare använder teckenspråket 
i genuina situationer utanför lektionstid och på så sätt 
tillägnar man sig kunskaper som språkkoder, kultur m.m. 

På skolan finns även en asylmottagning för döva. Det är en 
växande målgrupp för tolkar och här får man en unik chans 
att sätta sig in i situationen för denna grupp samt lära sig att 
kommunicera med döva som inte har svenskt teckenspråk 
som modersmål.

Antagningskrav år 1: Grundläggande behörighet. Goda 
kunskaper i svenska, samhällskunskap och engelska. För  
antagning till årskurs 1 krävs inga förkunskaper i tecken-
språk. Du måste fylla minst 18 år i år. Din studieekonomi 
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måste vara ordnad innan du börjar skolan. Tillsammans med 
din ansökan skall du bifoga betygskopior och personbevis.  

I mån av plats och tillräckliga förkunskaper i teckenspråk 
och svenska finns möjligheten att kunna påbörja 
utbildningen i högre årskurser. Kontakta skolan för mer 
information.

Ansökan: Före 15 april, därefter i mån av plats.  
Du kallas till intervju.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter 
och temadagar för alla studerande. 
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Teckenspråkslinje
Kurslängd: 1–2 år 

Målgrupp: Hörselskadade och hörande som vill lära sig 
teckenspråk genom att studera i skolans teckenspråkiga 
miljö.

Kom och upplev vår härliga teckenspråksmiljö där du kan 
teckna med alla, och utveckla dina språkfärdigheter genom 
att teckna dygnet runt.

Här finns gemenskap och närhet till naturen i vacker  
dalabygd.

Vill du
• lära dig svenskt teckenspråk?
• studera i en teckenspråksmiljö?
• kunna använda teckenspråkstolk vid högre studier?

Då är det här kursen för dig!

Kursinnehåll: All undervisning sker på teckenspråk.  
I kursen ingår bland annat svenska, svenskt teckenspråk, 
samhällskunskap, dövstudier och friskvård. Utbildningen  
är CSN-berättigad, gymnasial nivå.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret. 

Ansökan: Helst före den 15 april

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter 
och för alla studerande.
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Teckenspråkslärarutbildning
Västanviks folkhögskola anordnar teckenspråkslärarutbild-
ning i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Det är brist på utbildade teckenspråkslärare i Sverige och 
för att möta efterfrågan anordnas en grundutbildning i 
teoretiska och praktiska kunskaper för att undervisa i ämnet 
teckenspråk för nybörjare. Utbildningen ger ingen formell 
lärarbehörighet.  Utbildningen ges på svenskt teckenspråk.

Vill du
• Undervisa i teckenspråk till nybörjare?
• Utveckla dig i din yrkesroll?

Då är den här utbildningen för dig!

Kurslängd: 1 år 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är 
intresserad av det mänskliga mötet, kommunikation mellan 
människor, är nyfiken på språk och som vill undervisa 
i ämnet teckenspråk till i första hand vuxna deltagare.  

Du använder flytande teckenspråk och har grundläggande 
behörighet från gymnasiet.

Kursinnehåll: Didaktik, drama, dövstudier, material-
produktion, socialpsykologi, samt teckenspråk.

I kursen ingår även praktik.

Mål: Efter utbildningen ska du som teckenspråkslärare 
ha tillräckliga kunskaper i de olika ämnena för att kunna 
undervisa i teckenspråk för olika målgrupper. Du ska bland 
annat ha kunskap om språkinlärning, materialutveckling, 
gruppdynamik och ledarskap. Du ska också ha kunskap 
om vad en yrkesroll innebär och visa förmåga till ett 
professionellt förhållningssätt gentemot deltagare.

Utbildningen är CSN-berättigad, eftergymnasial nivå.

Ansökan: Helst före den 15 april. Du kallas till intervju.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter 
och temadagar för alla studerande.
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Västanviks folkhögskola anordnar tolkutbildning för döva  
i samarbete med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Kurslängd: 2 år med distansstudier på halvfart.

Vill du:
• arbeta med människor?
• hitta flera kommunikationssätt i tolksituationer?
• utveckla dig i din yrkesroll?

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta 
med verksamhetsområdet tolkning; dövblindtolkning, 
internationell tolkning eller tolkning till nyanlända personer.

Kursinnehåll: Utbildningens mål är bland annat att få 
ökad kunskap om tolkning, etik och kommunikation samt 
att utveckla tolkningsprocessen med olika kommunikativa 
strategier. Tio fysiska träffar under utbildningen onsdag 
lunch till fredag lunch. Praktik ingår i utbildningen.

Tolkutbildning för döva
Antagningskrav: Grundläggande behörighet. Erfarenhet av 
tolkning samt bedömd som lämplig vid antagningsintervju. 
Du måste fylla minst 18 år under året. Din studieekonomi 
måste vara ordnad innan du börjar skolan. Tillsammans med 
din ansökan ska du bifoga betygskopior. 

Utbildningen är eftergymnasial och CSN-berättigad.

Kostnad: Du får boende men betalar själv för maten.

Ansökan: Före den 15 april, eventuell restplats kan sökas 
fram till kursstart. Du kallas till intervju.
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Volontärarbete i Nepal
Västanviks folkhögskola startar en ettårig utbildning  
i samarbete med Dalarnas Dövas förening(DDF) som i sin 
tur har ett samarbete med National Federation of the Deaf 
Nepal (NFDN).

Vill du:
• resa och upptäcka Nepal?
• lära känna en annan kultur och samtidigt ge tillbaka  

till samhället?
• fundera över internationella rättvisefrågor?
• göra utlandspraktik i 3 månader?

Då är den här utbildningen något för dig!

Kurslängd: 1 år (heltid, med 3 månaders utlandspraktik). 

Målgrupp: Teckenspråkiga döva och hörselskadade. 

Samarbetsprojektet mellan DDF och NFDN avser att främja 
och stärka dövas möjligheter att få ökad delaktighet och 
inflytande i beslutprocesser. Deltagarna får möjlighet att 
upptäcka Nepal och därigenom lära känna deras kultur och 

språk. Med den insikten är målsättningen att deltagarna 
ska bidra till den lokala utvecklingen för döva och samtidigt 
bidra till ökad kunskap i Sverige om dövas situation i Nepal.

Kursinnehåll: På höstterminen får deltagarna 
utbildning i en mängd relevanta ämnen som ledarskap, 
organisationskunskap, dövstudier, nepalesiskt teckenspråk, 
religionskunskap, överlevnad, m.m. Vårterminen består av 
tre månaders utlandspraktik i Nepal. Under praktikperioden 
har man ett projektarbete med sig som man planerar 
tillsammans med sin handledare före utresan och som följs 
upp regelbundet under praktikperioden. Tillbaka på skolan 
får man bearbeta och presentera sitt arbete och därefter 
möjlighet att delta i en föreläsningsturné runt om i Sverige.

Antagningsvillkor: Du ska ha grundläggande behörighet 
och ha fyllt 20 år. Personlig intervju där en bedömning görs 
utifrån utbildning, arbetslivserfarenhet, föreningsarbete, 
resvana, referenspersonernas utlåtanden och personliga 
kontakter. Det finns 10 platser
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Kostnader: All undervisning på folkhögskola 
är avgiftsfri. Du måste fylla minst 20 år under 
höstterminen för att vara berättigad till 
studiemedel i form av bidrag och lån. Däremot 
tillkommer kostnader för utlandspraktik, material 
och litteratur på ca 30 000 kr och reseförsäkring. 
Möjlighet att  ta ett merkostnadslån för 
utlandspraktik finns.

Utbildningen är CSN-berättigad, eftergymnasial 
nivå.

Ansökan: Före den 15 april. Du kallas till intervju.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma 
aktiviteter och temadagar för alla studerande.

Ta chansen att få möjligheter att möta nya 
människor i en ny värld. Ett år du kommer att 
minnas länge!

19
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Kurslängd: Hösttermin 15 veckor alternativt vårtermin  
15 veckor vilket motsvarar kvartsfart, ca 5 timmars distans-
studier/vecka och fyra obligatoriska fysiska träffar på skolan.

Målgrupp: Personer som vill lära sig teckenspråk, men kursen 
riktar sig också till dig som vill utveckla ditt teckenspråk.

Vi erbjuder distanskurser i två olika nivåer:  
• A nybörjarkurs utan några förkunskaper.
• B repetition/fortsättningskurs för dig som läst  

nybörjar kursen eller motsvarande.

Kursinnehåll: Studierna sker på distans och du har kontakt 
med din teckenspråkslärare via e-post eller livechatt. 
En heldag i månaden träffas alla deltagare och lärare på 
skolan för undervisning. Då får du också ta del av skolans 
teckenspråkiga miljö och använda dina kunskaper praktiskt.

Kostnad: 150 kr för fm/em fika och lunch. Boende finns för 
510kr/pers i dubbelrum 710kr i enkelrum.

Antagningskrav: Du måste fylla minst 18 år under läsåret. 

Ansökan: Före den 15 december för vårterminen och före 
den 15 maj för höstterminen.

Teckenspråkskurser 
på distans
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Sfi för döva  
i Stockholm

Målgrupp: Döva/hörselskadade nyanlända. 

Västanviks folkhögskola – Stockholmsfilialen, här får du 
lära dig svenskt teckenspråk, skriva och läsa svenska och  
få kunskap om svenska samhället. Du får göra nationella 
prov i sfi och kan få betyg.

Vill du
• lära dig svenskt teckenspråk och svenska?
• lära dig mer om svensk kultur?
• lära dig hur svenska samhället fungerar?

Kurslängd: Undervisning varje vecka: tisdagar, onsdagar 
och torsdagar kl. 9.00–15.00. Om du inte kan läsa sfi på 
dagtid så finns det kvällskurs, onsdagar kl. 16.00–19.00.

Antagningskrav: Du måste ha svenskt personnummer, 
med fyra siffror, innan du får läsa sfi och du måste fylla  
minst 18 år under läsåret.

Ansökan: Du kan ansöka till sfi för döva i Stockholm  
under hela året. 

Kontakta din hemkommun som får kontakta skolan.
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Körkortsteori – intensivkurs
Västanviks folkhögskola samarbetar med Leksands 
trafikskola och erbjuder en 15 veckors intensivkurs med 
teori på teckenspråk och körlektioner.

Kurstid: vecka 33–51 och vecka 2–23. Du kan avsluta din 
kurs i förtid eller fortsätta, beroende på hur lång tid du 
behöver för att klara körkortsproven.

Kursinnehåll: På skolan lär du dig grunderna  
i trafikkunskap på teckenspråk med inriktning på teori 
för B-körkort. Vi använder körkortsboken, STR (Sveriges 
Trafikskolors Riksförbund) och gör teoriövningar hos 
elevcentralen.se  

På Trafikskolan Leksand får du gå igenom Risk ettan och 
Risk tvåan samt ta körlektioner beroende på behov och 
körförmåga. 

När du har genomfört Risk ettan och tvåan får du göra 
kunskapsprov och körprov, då kontaktar skolan/trafikskolan 
trafikverket i Falun..

Kurskostnad: Från 15 000 kr för körlektionerna.

Utbildningen är CSN-berättigad, gymnasial nivå.

På CSN hemsida hittar du information om belopp, villkor 
och hur du ansöker om lån. 

Antagningskrav: Du måste ha fyllt 18 år, ha körkorts-
tillstånd klart före kursstarten. 

Ansökan: Löpande antagning.

Övrigt: Skolan har regelbundet gemensamma aktiviteter 
och temadagar för alla studerande. 
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Internat
Skolan har följande boenden:
• Kruthgården har enkelrum  2 500 kr/månad
 med toalett/dusch:  

• Norrlandsgården, enrums-  3 500 kr/månad
 lägenheter med eget kök:  

• Svea- och Götalandsgården 2 500 kr/månad
 har dubbelrum med toalett/dusch.  

Du kan dela rummet med en kamrat eller bo själv.

Du hyr rummet från skolstart till sommaravslutning och 
betalar för 10 månader under kurstiden, sommarförråd 
finns.  

Rummen är möblerade, du tar med egna lakan, handdukar. 
Du sköter själv ditt rum.

Har du speciella önskemål om boende eller vem du vill bo 
tillsammans med kan du skriva det i anmälan.

Avgift för mat: Skolans matsal är öppen från måndag till 
fredag och serverar frukost och lunch. Övriga måltider  
ordnar du själv. Varje boende har ett gemensamt kök.  
Du betalar  1 600 kr/4 veckor.

Du kan inte välja bort frukost och lunch i matsalen där alla 
äter tillsammans.

Under praktik och studieresor behöver du inte betala  
matkostnad, men du betalar för rummet.

Externatkostnad: Bor du inte på skolan är avgiften 
1 400 kr/4 veckor inkl. lunch måndag–fredag. 

Övrigt: Du betalar själv för studiematerial och studieresor.



DBL-kunskap
Diabetes
Dykning
Ekonomi

Västanviks folkhögskola
Winterommes väg 5, 793 92 Leksand
Telefon: 0247-641 00, 30
Bildtelefon: vastanvik@ectalk.se
E-post: kurs@vastanviksfhs.se
Hemsida: vastanviksfhs.se

Aktiviteter på Västanvik och i Leksand
När du studerar här kan du samtidigt utveckla dig inom:

Bowling
Bågskytte

Cykling
E-sport

Film
Fiske

Körkort
Ledsagning

Massage
Matlagning

Orientering
Ridning
Simning

Längdåkning

Friskvård
Golf

Hantverk
Fotografering

Sticka & virka
Teater
Teknik

Trädgård


