
Ansökan
Läsåret 2021/22

     Allmän kurs - Profil, allmän    
Till ansökan bifogas personligt brev, skolbetyg, anställningsintyg, (OBS! viktigt att du fyller i alla sidor på blanketten).

     Allmän kurs - Profil, hälsa, rörelse, utveckling    
Till ansökan bifogas personligt brev, skolbetyg, anställningsintyg, (OBS! viktigt att du fyller i alla sidor på blanketten).

     Fritidsledarutbildningen   
Till ansökan bifogas ett skriftligt personligt porträtt, (där du berättar om dig själv), skolbetyg, anställningsintyg.

     Radiojournalistutbildningen   
Till ansökan bifogas ett skriftligt personligt porträtt (där du berättar om dig själv), skolbetyg, anställningsintyg.

     Växa vidare  
Till ansökan bifogas eventuellt skolbetyg.

Personuppgifter 

 Efternamn  Förnamn     Personnummer

 Gatuadress       Telefonnummer, bost (även riktnr)

 Postnummer  Postadress     Mobiltelefon

 Kommun        Län

 E-postadress       

Jag söker till

Skolans anteckningar
Ankom   Diarienummer                    

Boende
Önskar du bo på skolans internat?   Ja    Nej

Vara folkhögskola hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.vara.fhsk.se/ansokan/gdpr

CSN
Kommer du söka studiemedel från CSN?    Ja     Nej



         Grundskola eller motsvarande      Antal år  Bilaga nr 

         Gymnasieskola, linje/program            

          Folkhögskola, vilken?

         Annan utbildning, vilken?

Tidigare utbildning

Anställningar och praktik mm
Arbetsgivare, arbetsuppgift      Tidsperiod   Bilaga nr

Nuvarande sysselsättning



Övriga upplysningar
Medlemskap i föreningar, organisationer, förtroendeuppdrag o liknande   Tidsperiod  Bilaga nr 
 

Referens 
(En person som känner dig väl, t ex en arbetsledare eller lärare, som skolan får kontakta. Ej nära anhörig)

Namn        Telefon (även riktnr), arb  Telefon, bostad

Gatuadress

Postnummer   Postadress

Så fick jag reda på att skolan/utbildningen finns
(Du kan kryssa gärna flera alternativ om du har fått information på flera sätt) 

 Känner någon som går/har gått på skolan  

 Genom personal på Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan

 På en studentmässa på ________________________________________________________________________________________ 

 Folkhögskolekatalogen

 Läste skolans informationsblad som jag fick på _____________________________________________________________________

 Annons i lokalpressen   Annons ________________________________________________________

 Skolans hemsida  Facebook  Folkhögskola.nu annan sida ___________________________________ 

 På annat sätt _________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________



Speciella behov 
(t ex tekniska hjälpmedel vid nedsatt syn, hörsel eller rörelsenedsättning).

Ansökningstider:

Fritidsledarutbildningen    Sista ansökningsdag:  15 april 2021
Radiojournalistutbildning   Sista ansökningsdag:   15 april 2021

Allmän kurs      Sista ansökningsdag:    15 maj 2021

Växa Vidare      Ansökan:    Efter avslutad Prova på kurs

Box 163, 534 23 VARA
Tel (växel) 0512-579 70
vara.folkhogskola@vgregion.se
www.vara.fhsk.se 

Underskrift
 Datum   Namnteckning


