
Välkommen till 
Sommarkurs 

Kurs 2
10 juli - 21 juli 

Tema: Skapande 

Du deltar i aktiviteter som  
skapande, musik, matlagning, 
bad och studiebesök.

Kurs 1
26 juni - 7 juli 

Tema: Friluftsliv  
 
Du deltar i aktiviteter ute och 
inne, som paddling, bad, 
matlagning och studiebesök.  
 

     Välj mellan två kurser 2023:

på



På Sommarkursen får du:

- träffa nya kompisar
- pröva nya saker
- ha roligt
- lära om olika ämnen

Vi har två kurser med  
olika inriktningar, och du  
väljer den som passar dig bäst. 

Kurs 1:  Friluftsliv
Kurs 2:   Skapande

Kursen har funnits på skolan i många år och vänder sig till vuxna 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

På kursen arbetar lärare och assistenter som erbjuder stöd 
under kursmomenten och på fritiden.

Du bor i enkelrum. Vi planerar för max 40 deltagare per kurs. 

På kvällarna grillar vi korv, ser på film, dansar, har tävlingar och 
lekar, går promenader m.m. På helgen ordnar vi ett festligt pro-
gram med dans tillsammans. 

Du söker till Sommarkursen via en blankett som du kan hämta 
på skolans hemsida eller få genom att kontakta skolan.  

Skolan måste ha din ansökan senast den 31 mars 2023.



Så här mycket betalar du för Sommarkursen 

Kost och logi för 12 dygn 9.020 kr
Undervisningsmaterial, utflykter m.m.                              800 kr
Fickpengar ca   500 kr

Skolan söker internatbidrag från SPSM. 
Blir det beviljat, minskar priset för kost- och logi med max 
6300 kr per deltagare. I april-maj vet vi om bidraget blir beviljat. 

Bidrag kan även sökas  t.ex. hos din biståndshandläggare i kom-
mun/försäkringskassa eller via fonder.

Om du behöver personlig assistans, måste du själv söka 
ekonomiskt stöd för detta i din hemkommun. 

Förfrågningar kan du göra till Glimåkra folkhögskola
Tel 044-44804 Joakim Hector exp. 044-44800
för frågor kring ekonomi Mariann Nilsson 044-44802
E-post: info@glimnet.se
Hemsida: www.glimnet.se



Glimåkra folkhögskola
Box 115

289 04  Glimåkra
E-post: info@glimnet.se 

tel. 044-448 00

För mer information se skolans hemsida
www.glimnet.se


