Ansökningsblankett till Eskilstuna folkhögskola läsåret 2017/2018
Skolans egna anteckningar
Inkom

Sign

Kompl. Begärd
Antagen
Reserv nr
Ej antagen
Reserv antagen

Personuppgifter (var god texta)
Efternamn

Förnamn

Personnummer (10 siffror)

Bostadsadress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon bostad (ink. riktnr.)

Mobiltelefon

Tillfällig adress fr o m - t o m

Postnummer

Yrke, sysselsättning

Nationalitet (om ej svensk)

Ort

Referenspersoner ( t ex arbetsgivare, lärare) namn och adress

Jag söker till (kryssa i den kurs du vill gå)
Söker
Söker du
du fler
fler utbildningar?
utbildningar? Skriv
Skriv 1
1 ii rutan
rutan för
för ditt
ditt förstahandsval,
förstahandsval, 2
2 för
för ditt
ditt andrahandsval o.s.v.
Allmän kurs, grundnivå

Konst 1

Allmän kurs, gymnasienivå

Konst 2, 75%

Allmän kurs, skaparinriktning

Konst 2, 100%

Allmän kurs, musikinriktning

Återbruk textil 1 25%, distans

Språk och samhälle

Återbruk textil 2 25%, distans

Recycle Design - återbruk

Raku i fördjupning, 50%

Steget, 75-100%

Raku som formspråk

Besök www.eskilstunafolkhogskola.nu för antagningsprinciper för samtliga kurser

Sista ansökningsdag till samtliga kurser är 30 april 2017!

Följande handlingar ska alltid bifogas till samtliga ansökningar!
Kopior på betyg och intyg från tidigare utbildningar/arbeten
Personbevis (beställs från Skatteverket)
Personligt brev där du berättar varför du söker kursen och lite om dig själv
I ditt personliga brev kan du även skriva det du tycker att vi behöver veta och som kan komma att påverka
dina studier hos oss

Tidigare utbildningar (Ange alla tidigare utbildning) - Gäller ej sökande till Språk och samhälle
Grundskola

3-årig gymnasieutbildning

Ej avslutad gymnasieutbildning

Utbildning på akademisk/högskolenivå

2-årig gymnasieutbildning

Annan utbildning

För Dig som har svenska som andra språk:
SFI-nivå =D-nivå

C-nivå

Antal år i Sverige: ………………………………………………………………………………………….
Utbildning i hemlandet antal år: …………………………………………………………………………..

Jag fick kontakt med skolan genom:
www.folkhogskola.nu (folkhögskolnas informationstjänst FIN)

Annons i tidning

Eskilstuna folkhögskolas hemsida

Arbetsförmedlingen

Studie- och yrkesvägledare

Kamrat som gått på skolan

Eskilstuna folkhögskolas facebook
Sökning via portal på internet och i så fall vilken?: ………………………………………………………………..
Annat sät: ………………………………………………………………………………………………………………

Sista ansökningsdag till samtliga kurser är 30 april 2017!

Ort och datum

Namnunderskrift

Skicka din ansökan till: Eskilstuna folkhögskola, Gösta Wasastiernas gränd 4, 633 42 Eskilstuna
Märk kuvertet Ansökan

