
Namn    Personnummer 
 
 
 

 
 
Mobiltelefon    Hemtelefon 
 
 

 
E-mail 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C/O-adress 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Postnummer   Ort  Kommun 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Här nedanför väljer du vilken kurs du vill söka. Endast ett alternativ går att välja. Vill du söka 
flera kurser måste en ansökan göras för varje kurs Det går att ange om det är första, andra 
eller tredje-hands val på ansökan. 

  Allmänna kurser  

  Borlänge AK Första året 

  Borlänge AK Estet 

  Borlänge AK Insikt 

  Borlänge AK Högskoleförberedande 

  Borlänge AK Svenska som andra språk GRUND 

  Borlänge AK Svenska som andraspråk GYMNASIE 

   Falun AK Bas 

   Falun AK Social inriktning 

   Falun AK Internationell inriktning 

   Falun AK Svenska som andra språk 

   Ludvika AK Samhälle 

Särskilda profilkurser i Borlänge  

  Sy och Sälj, sömnad och entrepenörskap, 100% distans med 11 veckoträffar på 
skolan. 

  Textil för Kropp och Själ, halvtid 

  Konstkurs, heltid 

  Konstkurs, fortsättning halvtid 



  Kurs för dig med förvärvad hjärnskada 

Distanskurser  

  Vävning grund 25% ht 2019 

  Vävning fördjupning 25% vt 2020 

  Natur 2  

  Engelska 5-6 

Rubriker märkta med röd * är obligatoriska. 

Tidigare studier * 

  Ej färdig grundskola 

  Grundskola 

  Påbörjat, ej avslutat gymnasium 

  Avslutat gymnasium 

  Högre studier 

  Endast utländska studier 

Har du gått på Folkhögskola förut? Vilken skola, kurs och antal år  
 
 
  

Referenser. Här skriver du namn och telefonummer till 2 personer som kan ge referenser (tex lärare, föreningsledare eller 

arbetsgivare) * 

 

Här skriver du ett personligt brev. Något om vem du är och varför du vill studera på Fornby folkhögskola. * 
 
 
 
Personbevis (finns hos skattemyndigheten) bifogar du här du kan scanna och bifoga eller ta ett foto med mobilen och bifoga. 

Om det inte fungerar kan du skicka dem på posten.  
 
 
 

Här ska du bifoga betyg. Scanna eller ta ett tydligt foto på dina betyg och bifoga här.  
 

 

 
Om du söker kursen SY OCH SÄLJ så ska du här bifoga foton på textila saker som du har tillverkat. Om du söker 

konstkurs kan du bifoga foton på dina arbetsprover.  
 
 

 
 



 
 
 

Internat, välj ett alternativ * 

   Ja tack, jag vill ha rum på internatet 

  Nej tack, jag behöver inget rum 

 
 
 

Specialkost  

  Vegetariskt 

  Vegankost 

  Laktosfritt 

  Glutenfritt 

Allergier. Ange här om du är allergisk mot något ätbart och/eller om det är luftburet.   
 
 

 
 

 
Övrig viktig information  

 

 

 

 

Underskrift 

Datum  Namn 

 

 


