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HÄR HITTAR DU OSS

Östra Grevie folkhögskola

Gamla landsvägen 39, Östra Grevie

040-556200

 
Folkhögskolan i Malmö 

Persborgstorget 1B, Malmö

040-6420228

 
SFI – Folkhögskolan i Malmö

Kopparbergsgatan 2A, Malmö

040-6420228

VÅR EPOST
info@ostragreviefolkhogskola.com 

ANSÖKAN HITTAR DU HÄR

www.ostragreviefolkhogskola.com

En för alla.
Alla för fler.

Vi finns på Instagram, Facebook och Youtube

@ostra_grevie_folkhogskola

Hjälp med  
arbetsprover?
Funderar du att söka till någon  
av konst och design-utbildningarna?  
Visa upp dina arbetsprover för våra lärare 
och få feedback direkt! 

Missa inte vår 
fina restaurang i
Söderslätt!
Lunch – 11-14

Fika serveras hela 
dagen, fredag 
och lördag.
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Musikteater
5 Vellingehuset 

Hälsa på Musikteater och se våra fina lokaler!  
Två gånger per dag kommer våra ettor framföra 
ensemblesång, ge information om utbildningen  
och dessutom erbjuda en liten rundtur för den som 
är intresserad.

FREDAG 11:00 & 13:00 – LÖRDAG 11:00 & 13:00 

Det går även bra att droppa in lite närsomhelst 
under dagarna.
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2 Estethuset 
VÅNING 1
Här hittar ni Grafisk design och Fotografi. 

Ta del av:
•     Utställning och presentation av utbildningarna 
•     Chans att träffa de studerande och lärarna. 
•     Hjälp med arbetsprover. 

VÅNING 2 
Konstgrafiken  
Prova på att rista och trycka torrnål i plast med 
Konstgrafiken.

Textil konst och design
Lärare Ulrika kommer vara på plats i  
textilsalen för att svara på frågor om arbetsprover 
och andra specifika frågor om utbildningen.

FREDAG 10:00–13:00 – LÖRDAG 11:00–15:00 

Öppna redovisningar! Två av textils deltagare redo-
visar projekt i vävning.

FREDAG 11:00 – LÖRDAG 13:00 

Prova även på vävning i vävstol eller stor vävram! 

VÅNING 3
Fria förberedande och Teckningsalen
Utställning i teckningssalen med bidrag från  
samtliga konst och designinriktningar. Här kommer det 
även finnas Lotteriförsäljning (intäkten går till Ukraina).

Utomhus
• Handtryckta vimplar av Textilelever. 

• Missa inte heller Textils trasmatta i trappan. 

Söderslätt
RESTAURANGEN 
• I restaurangen har våra grafiska  
 design-utbildningar utställning.  
 Utställning av Fria förberedande konstlinjen i  
Gyllene Skeppet, Pekingoperan och Metropolitan.

Konst och design

Vill du få hjälp med 
ansökan? Våra lärare 
kommer finnas på plats 
med datorer för att visa! 

Affischen till Öppet hus 
2022 är framtagen av en 
av våra kursdeltagare på 
Grafisk design! Insta: 

@finitoincognito

Huvudbyggnaden
BIBLIOTEKET 
Kom till vårt infotorg i biblioteket och träffa lärare 
och deltagare från alla skolans utbildningar!

Här kan ni till exempel få guidad visning av  
Virtuell kompositör och ljuddesigners lokaler, 
och ta en titt på kurslitteraturen till vår nya  
Undersköterskeutbildning. 

Här hittar ni förstås även våra allmänna kurser – 
inklusive Polisförberedande!

Internatet
Kom och träffa vår internatföreståndare Eva! Hon 
finns tillgänglig vid infobordet i biblioteket, och 
svarar gärna på alla era frågor.

Guidad tur av internatet
Är ni intresserad av att bo på vårt trevliga internat? 
Följ gärna även med på en guidad tur på  
internatområdet. 

Samling 5 min innan i biblioteket.

FREDAG 13:00 – LÖRDAG 12:00 & 14:30
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Infotorget! 
Alla utbildningar


