Ansökningsblankett
UNDERTECKNAD SÖKER TILL FÖLJANDE KURS/ER:
1:a hand......................................................................................

Ansökan ankom: ..........
Antagen:......................
Avslagen:.....................
Återbud: .....................
Reservplats:..................
Anm.avg:.....................

2:a hand......................................................................................
3:e hand ......................................................................................
Jag kan inte fylla i hela ansökan, och vill därför ha en personlig kontakt
(svenska som andraspråk, funktionsnedsättning, eller annan anledning).

JAG BIFOGAR FÖLJANDE (*= obligatoriskt):
Betyg*
Jag saknar betyg
Personbevis från Skatteverket*
Rekommendation/referens
Särskild bilaga (MFS-FK) för sökande till Fjäll- & vildmarksledare samt Friluftsliv - fördjupning på distans.

(Blanketterna ”Rekommendation” och ”MFS-FK” finns att ladda ner på www.malungsfolkhogskola.se)

GODKÄNNANDE
Jag godkänner att uppgifterna jag lämnar i denna ansökan sparas i Malungs folkhögskolas register.
Malungs folkhögskola garanterar att uppgifterna endast kommer att användas av skolan.

Datum:........................................ Personnummer (ååmmdd-nnnn): .......................................
Namn:..............................................................................................................................
Adress:.............................................................................................................................
Postnummer: ................................Ort: ..............................................................................
E-post: .............................................................................................................................
Telefon: .............................................................

Thorolfsvägen 44
782 34 MALUNG

Tel: 0280-143 00

info@malungsfolkhogskola.se
www.malungsfolkhogskola.se

SÅ HÄR HITTADE JAG MALUNGS FOLKHÖGSKOLA:
folkhögskola.nu
Hemsidan
Annons i tidning
Facebook
Instagram
Vänner
Annat (skriv i rutan nedanför)

ALKOHOL OCH DROGER
På Malungs folkhögskola använder vi ingen alkohol under schemalagd undervisning, samt i
skolans allmänna utrymmen. Detta gäller även vid gemensamma aktiviteter som utflykter och
studiebesök. Mer information här: Drogpolicy
Jag har tagit del av skolans alkohol- och drogpolicy

TIDIGARE STUDIER
Min utbildningsbakgrund:
Ej fullgjord grundskola (även påbörjad/slutförd grundsärskola och gymnasiesärskola)
Grundskola
Grundskola samt avbruten/ej fullgjord gymnasieutbildning.
Även avslutad gymnasiegång med studiebevis, men utan examen.
Fullgjord 2-årig gymnasieutbildning (det gamla linjegymnasiet)
Fullgjord utländsk gymnasieutbildning men saknar grundläggande behörighet till högskolan.
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med behörighet till yrkeshögskola
(men ej grundläggande behörighet till högskola)
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med grundläggande behörighet till högskolan.
Även utländsk gymnasieutbildning med komplettering till grundläggande behörighet.
Högre utbildning (Högskola/universitet)
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OM DIG
Jag bifogar personligt brev (Om du inte bifogar personligt brev, kan du istället fylla i frågorna nedan.)
Jag vill studera på Malungs folkhögskola därför att:

Målet med mina studier är:

Min bild av folkhögskolan och hur det är att studera där är:

Detta är mina tidigare erfarenheter av studier och/eller arbete:

Jag söker just den här kursen därför att:

Detta är erfarenheter jag har som kan berika andra på skolan:

Dessa förkunskaper har jag inom ämnesområdet för kursen jag söker:
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Jag har behov av extra stöd och hjälp med (funktionshinder, allergier, sjukdom,
språk, behov i boendet, etc.):

Det här vill jag att skolan ska veta om mig:

FINANSIERING, BOENDE OCH MAT
Söker du studiemedel från CSN?
Ja
Nej

Vill du bo på skolans internat?
Ja, i enkelrum
Ja, i dubbelrum
Nej

Kost
Husmanskost
Vegetarisk kost
Vegetarisk + fisk
Vid annan specialkost, kontakta vår servicechef.

KOSTNADER
För information om kostnader, se hemsidan.

ÖVRIGA KOMMENTARER
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782 34 MALUNG

Tel: 0280-143 00
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