
Förnamn: Efternamn:

Personnummer: Telefon: Mobilnr:

Adress:

Postnummer:  Postort:

E-post:

Välj kurs: 
Markera den kurs du vill ansöka till. Du kan söka till tre kurser samtidigt. Ange då vilken kurs som är ditt 
förstahandsval.

Allmän kurs Svenska som andraspråk
Allmän kurs Bild
Allmän kursFilm
Allmän kurs Hälsa
Allmän kurs Praktisk
Allmän kurs Fördjupning

Mitt förstaval:
Om du valt att söka till mer än en kurs, vilken av dem är ditt förstaval?

Mitt andraval:
Om du valt att söka till mer än en kurs, vilken av dem är ditt andraval?

Mitt tredjeval:
Om du valt att söka till mer än en kurs, vilken av dem är ditt andraval?

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Aktion Hållbar utveckling
Designskolan
Dokumentärfilmskolan 
Dokumentärfilmskolan fördjupning på distans 
Konstskolan 1
Konstskolan 2
Konstskolan Distans
Scenkonstskolan 1
Scenkonstskolan 2
Seniorakademin
Skrivarskolan Distans



Boende Jag önskar bo i enkelrum på skolan
Jag önskar bo i enkelrum med WC/dusch på skolan
Jag önskar bo i dubbelrum på skolan
Jag ordnar eget boende

Studiemedel Jag kommer att söka studiemedel
Jag finansierar mina studier på annat sätt 

Kost Har du några särskilda önskemål angående kost? 

Särskilda behov. Har du något du behöver särskilt hjälp med under dina studier eller önskar anpassad un-
dervisning? 

Utbildning och arbetslivserfarenhet. Om du har någon tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet kan du 
ange detta här: 
 Grundskola  Gymnasium  Högskola 
Antal år: Linje eller program: 

Annan utbildning. Har du studerat tidigare så anger du de utbildningar eller kurser du har läst: 

Anställning. Om du har haft någon praktik eller tidigare anställning kan du berätta mer om dem här.

Referensperson, namn och telefonnummer. En referensperson är till exempel en lärare, praktikhandledare 
eller arbetsgivare. 

Bilagor Personbevis         Betygskopior         Personligt brev  Arbetsprover
Arbetsprover ska medfölja ansökan till Konstskolan 1 och 2, Designskolan, Skrivarskolan och 

							Dokumentärfilmskolan. 

Godkänn Jag har läst och är införstådd med skolans regler. 
Skolans gemensamma regler hittar du här: 
https://www.olandsfolkhogskola.se/om-skolan/elevsidor/gemensamma-regler

https://www.olandsfolkhogskola.se/om-skolan/elevsidor/gemensamma-regler
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