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Aspergerlinjen
Arbetsliv
Kursinformation

För vem?

Kursen vänder sig till dig som har Aspergers
syndrom/ASD, helst är klar med gymnasiet och vill
lära dig mer om arbetslivet i teori och praktik.

Målsättning
•
•
•
•

Öka din självkännedom
Förbättra din kommunikativa förmåga
Utveckla strategier för att leva med Asperger/ASD
Arbetslivskursen har som målsättning att lära dig
mer om arbetslivet. Fem veckor med praktik på en
arbetsplats ingår.

Kursens upplägg och innehåll

Ämnen som kommunikation, stresshantering,
kunskap om Aspergers syndrom/ASD, hälsa, temastudier och media läses. Studierna bedrivs i lugn
miljö i en liten grupp tillsammans med pedagoger
med bred kompetens inom Asperger/ASD.

“

I Asperger Arbetsliv ingår arbetslivskunskap,
arbetsplatsbesök och praktik.

Studielängd: 1 år.
Omfattning: 100%.
Terminstid
Ht 2019: 22/8-20/12.
Vt 2020: 9/1-3/6.

Ansökan

Senast 8 mars 2019.

Känn-dig-för-kurs
Vill du söka till Asperger Arbetsliv
måste du först delta i en två dagars
Känn-dig-för-kurs, vecka 13 eller 14.

Antagningsvillkor:

Personlig intervju och har deltagit i en
Känn-dig-för-kurs, vecka 13 eller 14.

Kontakt

Kursföreståndare
Sara Otterdahl
sara.otterdahl@agesta.nu
Telefon 073-920 64 36.

Kostnader och Studiefinansiering
Se baksidan.
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Kostnader
Undervisningen vid Ågesta folkhögskola är kostnadsfri.
Övriga kostnader måste Du själv betala, enligt nedan.
• Elevförsäkring
• Gemensamma aktiviteter
• Studiebesök
• Visst studiematerial och kopieringskostnader
• Kaffe/the samt tisdagsfika

Serviceavgift
Aspergerlinjen Arbetsliv: 2100 kr per termin.
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 dublett (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:
• 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.
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