
Småbrukarlinjen
självhushållning & hållbar livsstil

www.mullsjofolkhogskola.nuwww.allmogegarden.se

Allmogegården



Allmän linje 

•  Baskurs med hantverk
•  IT/Webb-kurs med   
 digitalt foto
•  Personlig assistent-kurs 
 med teckenspråk
• Internationell kurs med 
 studieresor

Konst & formlinjen

•  Konst & formåret
•  Bildskolan
•  Fotoskolan
•  Keramikskolan
•  Textilskolan

Småbrukarlinjen

Självhushållning & hållbar 
livsstil

Volontärlinjen Global
med två olika  
inriktningar

BESÖKSADRESS Björksätersvägen 4, 565 32 Mullsjö

POSTADRESS Box 3, 565 21 Mullsjö

TELEFON 0392-374 00 fax 0392-374 04

E-POST info.mullsjo@folkbildning.net

HEMSIDA www.mullsjofolkhogskola.nu

För mer information besök

www.mullsjofolkhogskola.nu
www.allmogegarden.se

Sök före 15 nov

Småbrukarlinjen är en bred 
kurs för dig som vill lära mer 
om självhushållning och hållbar 
livsstil.

Vill du prova på att leva ett mer jord-

nära, hållbart och självständigt liv?

Vill du vara mindre beroende av  

inkomster och pengar och kunna bli 

mer självförsörjande på mat, kläder och 

husrum? Vill du lära dig mer om vad du 

själv kan göra för att minska ditt  

ekologiska fotavtryck samt vara en del 

av lösningen istället för problemet?

Då är detta en kurs för dig!

Du lever under ett intensivt år av 

självhushållning tillsammans med dina 

kurskamrater på Allmogegården. Du 

är fullt delaktig i allt som händer på 

gården, delar ansvar och arbetsupp-

gifter.

Här lär du dig om småskaligt och 

ekologiskt lantbruk. Du lär dig arbeta 

med häst och traktor, djurhållning, 

matlagning, förädling, hushållsmejeri, 

hemslakt, odla dina egna grönsaker, 

skogsbruk, fastighetsskötsel samt  

diverse hantverk. Du kommer också att 

få en djupare förståelse för var maten 

kommer ifrån och dess betydelse, inte 

bara för oss som individer men också 

för hela mänskligheten och planetens 

framtid.

Utbildningen sker huvudsakligen  

genom ”learning by doing” där teori,  

praktik, reflektion samt handling  

varvas. Utrymme finns för önskemål 

och projekt där du kan utveckla egna 

intressen och idéer.

Varje år anordnas en självhushållnings-

festival och en skördefest vilka du som 

elev är med och arrangerar.
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