
Torggatan 41, Box 163, 534 23  VARA, Tel 0512-579 70

Anmälningsblankett ”Prova-på-kurs”
Personuppgifter
Namn Personnummer

Adress

Postnummer Postadress

Telefon (även riktnummer)

Län

Ort
den______/______20______

Underskrift

Ansök senast 23 maj (för vecka 24)

Skolans anteckningar:
Ankom     Diarienummer

Vara folkhögskola

Anhörig som brukar hålla kontakt (namn och telefonnummer) 

Kontaktperson från personalen (namn och telefonnummer)

Övriga upplysningar
Ex allergi, kost, medicin, funktionsnedsättning eller liknande

Jag vill bo på skolan
Vecka 24 (10 juni - 14 juni) 

Prova-på kurs
-för dig som gått nationella program på särskolan eller 
introduktionsprogrammet (IM) på gymnasiet



Prova-på-kursen
För att gå på Växa vidare måste man 
först gå en Prova-på-kurs. Där får du 
under en skolvecka träffa andra som 
har sökt till Prova-på-kursen, samt de 
pedagoger som arbetar på Växa vidare. 
Du får då en bra bild om hur det är att 
läsa på folkhögskola. Efter Prova-på-
kursen bestämmer du dig för om du 
vill söka till Växa vidare.

Boende
Vi vill att du bor på skolan under kur-
sen för att få ut så mycket som möjligt. 
På Prova-på-kursen har vi personal 
hela dygnet.

Kostnader och finansiering
Kostnaden för kost och logi för del-
tagare över 18 år bör täckas av SPSM 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten). 
Skolan gör en kollektiv ansökan.

När är kursen?
Prova på kursen sker 10-14 juni.

Ansökan till Växa vidare

Efter Prova-på-kursen bestämmer du 
dig för om du vill söka till Växa vidare. 
Antagning sker löpande efter avslutad 
prova på kurs. Antagningsbesked läm-
nas senast under vecka 26. 
Vi ser till individens och gruppens 
bästa, samt strävar efter mångfald när 
vi gör vår antagning till Växa vidare.

Kontakt
Har du frågor kan du ringa oss som 
jobbar på utbildningen. 
Madeleine Beutler
0512-579 90, 0730-596050

Ansökan till Prova-på-kursen
Ansökan (som finns längst bak i häftet) 
skickas till:

Vara folkhögskola
Box 163
534 23 VARA. 

Prova-på-kursen  
- för dig som gått nationella program på särskolan   
eller introduktionsprogrammet (IM)

www.vara.fhsk.se www.vara.fhsk.se


