
www.adelforskonferens.nu
Besöksadress  Kunskapens väg 3, 574 53 Holsbybrunn  Telefon 0383 - 57100

E-post bokning@adelfors.nu  Webbplats adelforskonferens.nu

Sommarkurser 2020
Kurs och konferens För dig med funktionsnedsättning



ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA 2

Fokus i kursen ligger på speldesign 
och vi använder oss av Game 
Maker som är ett enkelt program 
där vi snabbt kan få ihop spelbara 
spel. Kursen är riktad till dig som 
är intresserad av att skapa egna 
spel. Det kommer även anordnas 
spelkvällar och andra aktiviteter på 
skolan.

För dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Under en kursvecka får du testa på hur det 
går till att utveckla datorspel. 

KURSTID 
14-18 juni 2020 
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Spelskaparverkstad 14-18 juni Förr och nu 14-18 juni

KURSTID 
14-18 juni 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Musik- och friskvårdskurs 14-18 juni
För dig med lätt utvecklingsstörning. Vi lyssnar på olika musikstilar och diskuterar. Vi provar bl. a. på 
gym, sittgympa och stavgång.

En kursvecka med musik, träning och 
skapande verksamhet. Vi lär oss hur man 
vårdar sin kropp på ett hälsosamt sätt. 
Dessutom blir det utomhusaktiviteter, 
musikunderhållning och dans. Gemenskap, 
avkoppling, sol och bad är annat som vi 
ägnar oss åt under veckan.

VECKA 25

VECKA 25
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För dig med lätt utvecklingsstörning. Här växlar vi mellan ridning i paddock och ridning i skogen. Du lär 
dig att ta hand om hästen och utrustningen.

KURSTID 
14-18 juni 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 6 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
4 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Vi rider på islandshästar som är en 
modig, stark och trygg häst.  
Islandshästen är ganska liten men 
orkar ändå bära en fullvuxen person. 
Dessutom blir det utomhusaktiviteter, 
musikunderhållning och dans. Ge-
menskap, avkoppling, sol och bad 
är annat som vi ägnar oss åt under 
veckan.

Detta blandar vi med skapande 
verksamhet, promenader och 
friskvård. Det blir även tid för 
musikunderhållning och dans och 
kanske en utflykt men även friluft-
sinslag, avkoppling och annat som 
hör sommaren till.

För dig med utvecklingsstörning som är lite äldre och vill ha ett lugnare tempo. En kurs om gamla och 
nya tider. Om levnadsvanor, traditioner, lantbrukets förändring, hantverk med mera. 

KURSTID 
14-18  juni 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Förr och nu 14-18 juni

Ridkurs 14-18 juni

VECKA 25

VECKA 25
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Musik & danskurs 29 juni-3 juli

Vi kommer också att fiska, åka på 
flottfärd och idrotta. Du får lära dig 
grunderna i hur man klarar sig i 
naturen och att se var dina gränser 
går. Utmana dig själv och ta reda 
på vem du är i en grupp. Du lär 
dig vilka växter som är ätliga, 
slå knopar, bygga vindskydd, 
grunderna i första hjälpen m.m. 

6-dagarskurs.  En kurs  som  vänder sig till  dig  med  rörelsenedsättning och tycker om  friluftsliv och 
överlevnadskunskap. Prova på ett mer primitivt liv i naturen. Du får även möjlighet att övernatta under 
bar himmel.

KURSTID 
22-27 juni 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 6 220:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 380:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Aktiveringskurs fritid 22-27 juni

För dig med lätt utvecklingsstörning. Kursen vänder sig till dig med ett stort intresse för motorfordon. 
Vi kommer bland annat lära oss lite historik om motorer samt något om hur de fungerar

Kanske gör vi besök på ett motormuseum 
och eventuellt går vi på speedway. Det 
kommer även finnas tid för avkoppling, sol 
och bad.

Motorkurs 22-26 juni

KURSTID 
 22-26 juni 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:- 
Enkelrumstillägg: 100:-/natt

VECKA 26

VECKA 26
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En kursvecka med musik, dans och glädje. Vi lyssnar på 
olika sorters musik och provar olika dansstilar, sjunger 
och dansar för att med hjälp av musik kommunicera, 
öppna sinnet och utvecklas. Kursen handlar mycket 

För dig med lätt utvecklingsstörning. Vi lyssnar och pratar om musik och provar olika dansstilar 
som ger glädje, gemenskap och motion. 

KURSTID 
29 juni-3 juli 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

om rytm, rörelser, känsla och energi till och i musiken. 
Dans är även en bra träningsform som stärker kroppen 
och ger en skön allsidig motion. Detta blandas med 
mycket annat som hör sommaren till. 

Musik & danskurs 29 juni-3 juli

Kreativ matlagning, vi testar den 
vegetariska och asiatiska matla-
gningen. Kreativ friskvård/rörelse/
motion, kreativt skapande, kanske 
vi kan använda oss av naturen. 
Dessutom blir det utomhusak-
tiviteter, musikunderhållning och 
dans. Gemenskap, avkoppling, sol 
och bad är annat som vi ägnar oss 
åt under veckan.

För dig med lätt utvecklingsstörning. En vecka i kreativitetens tecken där vi arbetar med att vara kreativa 
i det mesta vi gör.  

 
 
KURSTID 
22-26 juni 2020
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Kreativ aktiveringskurs 22-26 juni
VECKA 26

VECKA 27



KURSTID 
22-26 juni, 28 juni-2 juli 2020
 
KOSTNAD
Kostnaden inkluderar helpension och aktiviteter  
1v, 5 325:- 
2v, 10 650:-
 
Pris efter godkänt internatbidrag 
1v, 2 960:- 
2v, 5 920:-

Helg, 1 030:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt
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Kursveckan blir fylld med intressanta, trevliga föreläsningar och diskussioner kring olika aktuella ämnen. Dessutom 
blir musikunderhållning, dans och någon utflykt. Trygghet och kamratskap är viktigt på Ädelfors folkhögskola.

För dig som klarar dig själv i en större grupp men kan behöva extra stöd ibland. Musik, skapande 
verksamhet och friluftsliv arbetar vi med under veckan.

Leva livet 22-26 juni & 28 juni-2 juli Hälsoresan 29 juni-3 juli & 6-10 juli 
VECKA 26 VECKA 27 (söndag-torsdag)
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Leva livet 22-26 juni & 28 juni-2 juli

Vi pysslar om kroppen med 
arombastu, massage och 
avslappning. Utflykter i den vackra 
naturen, dans, musik och mycket 
annat som får oss att må bra i kropp 
och själ. Det blir också skapande 
verksamhet, avkoppling och annat 
som hör sommaren till.

För dig med lätt utvecklingsstörning. En kursvecka i hälsans tecken. Du får prova på olika motions-
aktiviteter som vattengympa, sittgympa och stavgång.

KURSTID 
29 juni-3 juli och 6-10 juli 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter 5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Hälsoresan 29 juni-3 juli & 6-10 juli 

Skapande verksamhet, friskvård, sol 
och bad är något ut av  aktiviteterna 
som vi ägnar veckan åt. Det blir 
även musikunderhållning, dans 
och tid för avkoppling.

För dig med utvecklingsstörning. Det blir en vecka fylld med olika naturupplevelser blandat med 
besök av olika djur.

KURSTID 
6-10 juli 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter  5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Aktiveringskurs 6-10 juli Inriktning  
djur & natur

VECKA 27 VECKA 28

VECKA 28
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Det blir även tid för utomhusaktiviteter, 
friskvårdsinslag,musikunderhållning, 
dans och annat som hör sommaren till. 
Gemenskap avkoppling, sol och bad är 
annat som vi ägnar oss åt under veck-
an.

För dig med utvecklingsstörning. En kursvecka där vi bland annat ägnar oss åt friluftsinslag, skapande 
verksamhet och friskvård.

KURSTID 
6-10 juli 2020
 
KOSTNAD 
Kostnaden inkluderar helpension 
och aktiviteter  5 540:- 
Pris efter godkänt internatbidrag 
3 175:-. Enkelrumstillägg: 100:-/natt

Kom och upptäck SmålandAktiveringskurs 6-10 juli
VECKA 28
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Åk till Småland och bo på Ädelfors folkhögskola i några 
dagar. Ni kan välja på att bo i vårt hotell eller i vårt 
vandrarhem med självhushåll. På området kan ni spela 
minigolf och tennis. Du har tillgång till vårt fina gym 
under hela din vistelse. Vi kan även erbjuda flottfärd i 
sjön Grumlan.

KONTAKTA BOKNINGEN
För mer information angående priser och datum 
för er vistelse kontakta oss på telefon 0383-571 70 
eller via e-post bokning@adelfors.nu

För hela gruppboenden med personal och andra grupper! 

Ni  kan också passa på att åka på utflykter i 
Småland.
I Gränna kan ni titta på hur man gör  polkagrisar. Ta 
färjan över till Visingsö och prova på att åka remmalag. 
 
På Astrid Lindgrens värld i Vimmerby träffar ni Pippi 
Långstrump, Emil i Lönneberga och Karlsson på taket.  
 
På Kosta Glasbruk kan ni titta på när glasblåsarna 
arbetar. 
 
Guldvaskning i Ädelfors eller rundvandring i Kleva 
Gruva.

Bo i vårt vandrarhem med självhushåll eller köp till måltider i vår 
restaurang

Testa flottfärd. 

Bo i vårt 3-stjärniga hotell med tillgång till eget pentry.

Astrid Lindgrens värld

Kleva gruva

Ädelfors guldvaskning Gränna

Kom och upptäck Småland



Ansökningsblanketten skickas till  
Magnus Björkman 
Ädelfors folkhögskola 
Kunskapens väg 3 
574 53 Holsbybrunn 

BIDRAG 
Ädelfors folkhögskola ansöker om internatbidrag 
för kursen hos SPSM (Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten). Blir kursen beviljad utgår ett 
internatbidrag med 473:-/person och dag om 
du är över 18 år och ej har förbrukat dina 30 
internatbidragsdagar.DU SOM BEHÖVER PERSONLIG ASSISTANS  

VAR VÄNLIG KONTAKTA SKOLAN.

Ädelfors folkhögskola har ett trivsamt och välanpassat boende!

Cicci Hultqvist 
cicci.hultqvist@adelfors.nu 
Telefon 0383 - 57110

Mer information

Magnus Björkman 
magnus.bjorkman@adelfors.nu 
Telefon 0383 - 57109
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Ansök senast den 15 mars

Ädelfors folkhögskola är mer än en skola. Skolan ligger i den gamla kurorten Holsbybrunn på småländska 
höglandet i Vetlanda kommun. Ädelfors folkhögskola startades 1957 i samhället Ädelfors och flyttade till 
nuvarande lokaler 1972.

Skolan och boendet är tillgängligt och vi 
har goda förutsättningar att ta emot dig 
med funktionsnedsättning. Vi har bedrivit 
sommarkurser för funktionsnedsatta sedan 
1994.  Av 154 folkhögskolor i Sverige är Ädelfors 
en av de största med cirka 300 deltagare. Vi är 
även en modern kurs- och konferensanläggning 
med 100-tals kurser och konferenser varje år.

Om skolan



Ädelfors folkhögskola har ett trivsamt och välanpassat boende!
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Hitta till oss

Holsbybrunn. 

Malmö 

Stockholm 

Göteborg Ankomst med tåg/buss, avstånd från:
Nässjö Centralstation, 47 km
Vetlanda Resecentrum, 8 km
Ankomst med bil/buss, besöksadress:  
Kunskapens väg 3, HOLSBYBRUNN 
Latitud: 57.436571 | Longitud: 15.198366 

Avstånd från: 
Jönköping, 88 km
Växjö, 82 km
Linköping, 159 km
Göteborg, 235 km
Kalmar, 142 km
Örebro, 243 km
Malmö, 307 km
Stockholm, 354 km

Ädelfors folkhögskola ligger naturskönt i  den gamla kurorten Holsbybrunn i Vetlanda kommun. Vårt 
centrala läge i Småland, åtta mil från Växjö och Jönköping och 4,7 mil från järnvägsknutpunkten Nässjö, 
gör att du når oss smidigt från när och fjärran. 



Välkommen på sommarkurs

www.adelforskonferens.nu
Besöksadress  Kunskapens väg 3, 574 53 Holsbybrunn  Telefon 0383 - 57100

E-post bokning@adelfors.nu  Webbplats adelforskonferens.nu


