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Mall för sommarkurser 2020     
(rev. 2019-09-16) 

 
För dig som kommer att - eller är intresserad av att genomföra en sommarkurs 
på Eskilstuna folkhögskola 2020. Fyll i samtliga delar och skicka materialet till 
bitr. rektor Williams Pereira med kopia till Ulf Rehnholm.  
 
Fyll i så detaljerat som möjligt så att det inte finns risk att viktig information 
utelämnas. Folkhögskolan kommer att gå igenom texten, sammanfatta vid 
behov och korrekturläsa inför eventuell publicering. 
 
Materialet skall ha inkommit till oss senast den 31 oktober 2019 för publicering i 
rikstäckande databas över sommarkurser på samtliga folkhögskolor. 
Kursförslag inkomna efter det datumet kommer att publiceras endast på 
Eskilstuna folkhögskola hemsida.    
 
Kursrubrik/kursnamn: 
Föreslå ett enkelt, men bra namn på kursen 
 
Studietakt 
 

☐ 100% (1 vecka, minst 25 studietimmar á 60 minuter) 
 
☐ Annat ____________________________________________ 
 
Antal Deltagare: 
Skriv vad som är maxantal (Kravet är att det ska vara minst 14 deltagare för 
att kursen ska starta) 
 
 
Startdatum: 
Vilken vecka kan ni hålla i kursen, v. 26 eller v. 27?  
 
När ska ansökan öppna: Ansökan öppnar 3 februari 
Sista ansökningsdag: 30 april 
 
Kursansvarig: 
Vem kommer att ansvara för kursens upplägg och genomförande. Detta är 
personen som är kontakt mellan kurs och skola.  
 
 
Tilltänkta lärare/kursledare/föreläsare: 
Ange namn på tilltänkta lärare/ledare som kommer att undervisa på kursen.  
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Kort beskrivning av kursen 
Vad handlar kursen om? 
 
Kursens mål  
Vad ska deltagaren ha lärt sig eller lyckats med efter att kursen är slut? 
 
Kursinnehåll 
Vad innehåller kursen? Vilka moment/arbetsområden ingår? 
Beskriv gärna alla olika moment/arbetsområden eller delar… 
 
Intyg 
Alla sommarkursdeltagare får ett intyg efter avslutad kurs. Om du vill ha med 
en specifik text kan denna skrivas här. 
 
Kursplats/Lokaler 
Var kommer kursen att genomföras. Här kan du skriva en eller flera platser.  
 
Övrigt 
Något annat som kan vara bra att känna till för de sökande? 
T.ex. om de behöver ha något material med sig, oömma kläder, om kursen 
bedrivs på annan plats än på skolan, studieresor m.m. 
 
Kostnader 
Kursavgift ska täcka förbrukningsmaterial eller annat deltagarna använder sig 
av och förbrukar under kursens gång. I kursavgiften ska även fikakostnad ingå 
med 200 kr/deltagare. OBS! Inga nya avgifter får förekomma efter kursstart!  
 
Övriga deltagarkostnader 
Beskriv vad deltagarna själva behöver ta med sig till kursen? (Beräkna 
kostnaderna för de saker deltagarna behöver köpa/införskaffa själva inför 
kursen eller under kursens gång). 
 
Förkunskaper 
Vilka kunskaper behöver man/kan vara bra att ha, för att klara av kursen? 
 
Antagningskriterier 
Vilka kriterier ska användas för att anta kursdeltagarna. 
Vi brukar köra, först till kvarn.  
 
Information till sökanden:   
Skriv här den information som ska skickas med i antagningsbrevet.    
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Dina kontaktuppgifter: (för dig som inte redan arbetar på Eskilstuna folkhögskola) 
Namn: 
Adress: 
e-post: 
telefon: 
 
 
 
 
 
 
Williams Pereira     
Bitr. rektor    
williams.pereira.munoz@regionsormland.se 
Tel: 070-6099886 
 
 
Ulf Rehnholm 
Kvalité & Kommunikation 
ulf.rehnholm@regionsormland.se 
Tel. 072-0849629 
 
 
 


