
Saknar du avgångsbetyg från grundskolan?
Grundvux- en ny utbildningsform som startar i höst på Ålands folkhögskola

Linjen är för dig som har en åländsk hemkommun, är över 18 år och som av någon orsak saknar
avgångsbetyg från grundskolan. Har du skiljebetyg eller helt saknar betyg, har flyttat till Åland och börjat
gå i skolan först i högstadiet eller har du flyttat hit utan avgångsbetyg från ditt hemland kan du söka.

Utbildningen är två år och skolmaterialet är gratis. Som heltidsstuderande får du mat på skolan och du 
kan söka studiestöd.  Mera om ämnen, tider och upplägg hittar du på www.folkis.ax. 

Har du frågor?
Ring 018-43240 eller eposta kansliet@folkis.ax så hjälper vi dig.

Kontakta din kommun,  din studiehandledare, 
din handledare på AMS eller Visa vägen
så hjälper de dig fylla i blanketten så fort som möjligt, 
senast den 7 maj.

http://www.folkis.ax/
mailto:kansliet@folkis.ax


Saknar du avgångsbetyg från grundskolan?

Grundvux är för dig som:

• Har en åländsk hemkommun
• Är över 18 år
• Saknar avgångsbetyg från grundskolan, eller
• har flyttat till Åland och börjat skolan i 

högstadiet, eller 
• flyttat från ditt hemland utan 

ett avgångsbetyg.

Grundvux – en ny utbildningsform som startar i höst på Ålands Folkhögskola 

Utbildningen:

• Är två år
• Skolmaterialet är gratis
• Som heltidsstuderande får du mat på skolan
• Till utbildningen kan du söka studiestöd

Mer info hittar du på www.folkis.ax
Har du frågor? Kontakta oss på telefon 018-43240 
eller epost kansliet@folkis.ax

Kontakta din kommun, din studiehandledare, din 
handledare på AMS eller Visa vägen. Där får du hjälp 
med att fylla i blanketten.
Senast 07.05.2021!

http://www.folkis.ax/
mailto:kansliet@folkis.ax


Saknar du avgångsbetyg från 
grundskolan?
Grundvux – en ny utbildningsform som startar i höst på Ålands Folkhögskola 

Grundvux är för dig som:

• Har en åländsk hemkommun
• Är över 18 år
• Saknar avgångsbetyg från grundskolan, eller
• har flyttat till Åland och börjat skolan i 

högstadiet, eller 
• flyttat från ditt hemland utan ett avgångsbetyg.

Utbildningen:

• Är två år
• Skolmaterialet är gratis
• Som heltidsstuderande får du mat på skolan
• Till utbildningen kan du söka studiestöd

Mer info hittar du på www.folkis.ax
Har du frågor? 
Kontakta oss på telefon 018-43240 eller 
epost kansliet@folkis.ax

Kontakta din kommun, din studiehandledare, din 
handledare på AMS eller Visa vägen. Där får du hjälp 
med att fylla i blanketten.
Senast 07.05.2021!

http://www.folkis.ax/
mailto:kansliet@folkis.ax


Saknar du 
avgångsbetyg 
från grundskolan?
Grundvux – en ny utbildningsform som startar i 
höst på Ålands Folkhögskola 

Grundvux är för dig som:

• Har en åländsk hemkommun
• Är över 18 år
• Saknar avgångsbetyg från grundskolan, eller
• har flyttat till Åland och börjat skolan i 

högstadiet, eller 
• flyttat från ditt hemland utan ett avgångsbetyg.

Utbildningen:

• Är två år
• Skolmaterialet är gratis
• Som heltidsstuderande får du mat på skolan
• Till utbildningen kan du söka studiestöd

Mer info hittar du på www.folkis.ax

Har du frågor?
Kontakta oss på telefon 018-43240 eller 
epost kansliet@folkis.ax

Kontakta din kommun, din studiehandledare, din 
handledare på AMS eller Visa vägen. Där får du hjälp 
med att fylla i blanketten.
Senast 07.05.2021!

http://www.folkis.ax/
mailto:kansliet@folkis.ax

