
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Grundutbildning för 
kontakttolk 2019-2020 

- en distansutbildning på Katrinebergs 
folkhögskola  

Katrinebergs folkhögskola ligger i Ätrans dalgång 

mitt i Halland i det lilla samhället Vessigebro ca 10 

km öster om Falkenberg och dess havsbad. Skolan 

omges av ett vackert parkområde. Vårt kök erbjuder 

god och vällagad husmanskost med ett salladsbord 

som är mycket uppskattat. Boende i vackra rum med 

modern standard. 
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KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA   E-post :  katrineberg@reg ionhal land. se  
311  65   VESSIGEBRO     He msida:  www .katrineberg . fhsk. se  
Tel .  0346-575  00  
Fax :  0346-575 30  

För dig som arbetar som/vill arbeta 
som kontakttolk 
 

Grundutbildning till kontakttolk är en 
distansutbildning som vänder sig till dig som 
jobbar som/vill jobba som kontakttolk. 
Kursen står under tillsyn av Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYh) och sker i enlighet 
med de nationella kunskapsmål och villkor 
som MYh fastställt för grundutbildningen. 
Kursen ges på halvfart under två terminer. 
 

Kontakttolk 
Förkunskaper och urval  
Din utbildningsbakgrund ska motsvara 
gymnasienivå och du ska ha blivit godkänd i 
Sv2/SvB eller motsvarande och ett första 
urval görs utifrån den och de sökandes 
tolkspråk. Före utbildningen anordnas ett 
förkunskapstest lördagen den 25 maj 2019. 
Förkunskapstestet är obligatoriskt. Vi testar 
de sökandes förkunskaper i svenska och i 
tolkspråket såväl muntligt som skriftligt. 
Därefter sker ett urval utifrån resultaten i 
förkunskapstestet. 
 

Målsättning 
Målsättningen är att utbilda kontakttolkar för 
samhällets behov. Som grundutbildad tolk har 
du efter avslutad utbildning rätt att publiceras 
i Kammarkollegiets register över utbildade 
tolkar. 
 
Kursform 
Studierna sker på halvfart, vilket betyder att 
du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar 
per vecka på studiearbetet. Studierna sker i 
huvudsak på distans med realiaundervisning 
och terminologistudier. Under utbildningens 
gång är det närträffar på skolan vid sex 
tillfällen med realia- undervisning och 
språkhandledning med tolkningsövningar 
samt prov. 

Delkurser 
 Introduktionskurs, 30 timmar 
 Samhällstolkning, 105 timmar 
 Sjukvårdstolkning, 120 timmar 
 Juridik för tolkar, 140 timmar 
 Migrationstolkning, 60 timmar 
 Språkfärdighet – svenska i tolkning,  

30 timmar 
 Tolketik och tolkteknik, 60 timmar 

 
Kurstider 
21 augusti 2019 – 14 juni 2020 
 
Kurskostnad 
En depositionsavgift på 1000 kr vid kursstart 
därefter en avgift per delkurs på 600 kr. 
 
I samband med utbildningens närträffar finns 
det möjlighet att för 610 kr/dygn bo och äta på 
skolan. 
 
Ytterligare information och ansökningsblankett 
finns på vår hemsida 
www.regionhalland.se/katrineberg 
Du kan också kontakta oss på telefon  
0346-575 00 eller via utbildningsansvarige  
Erik Knutsson på telefon 0346-575 86 eller via  
e-post till erik.knutsson@regionhalland.se 
 
Sista ansökningsdag är den 15 april 2019. 


