Skolans noteringar





Ansökan

Ankomstdatum
Antagen
Ej antagen
Reservplats

Jag anmäler mig som sökande till:

 ALLMÄN KURS




Tema

 MUSIK

 Höstterminen
 Vårterminen

Välj inriktning nedan

Allmänna

Allmänna



Skriv- och läs

Allmänna



Konst

Allmänna

(om plats finns)

Musik

Välj inriktning nedan

 Sång 

Höstterminstart



Musiker - välj instrument nedan
 Bas

 Gitarr

 Piano

Musikproduktion

 Grund

 Trummor

Jag vill göra ansökningsprovet till Musikutbildningen

på Solvik



i Stockholm



 DATASPEL & FILMEFFEKTER

Höstterminstart

Datorgrafik

 KONST

Kryssa nedan till vilken kurs du söker

 Åk 1 Classic  Åk 1 Paus



Höstterminstart





Åk 2
Åk 3 Distans
Konsthistoria
endast halvtid
 heltid  halvtid
 heltid  halvtid
 heltid  halvtid
Kulturkursen, Baskursen och Seniorkursen har egna blanketter. Kontakta Solvik, så skickar vi en sådan till dig;
info@solviksfolkhogskola.se
endast heltid

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnr

Tel nr bostad

Mobiltelefon eller annat tel nr

Postadress

E-postadress

Kommun

Tidigare utbildning

Internat


(1)



(2)



(3)

Motsvarande 2-årig gymnasieutbildning



(4)

Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning



(5)

Högre utbildning (ex högskola)



(6)

Ej grundskolekompetens
Grundskolekompetens
Grundskolekompetens samt påbörjad
gymnasieutbildning (1 år men ej 2 år)

Referens:

Nationalitet, om ej svensk

Jag vill bo på skolan och önskar:
dela ett dubbelrum med någon annan



enkelrum med egen toa/dusch



enkelrum med gemensam toa/dusch



Jag vill inte bo på skolan



Två personer som känner dig väl en genom sitt arbete ex arbetsgivare, lärare, mentor eller liknande..
Inte förälder, släkting eller nära vän

Namn

Befattning

Telefonnummer

Namn

Befattning

Telefonnummer

 Fyll även i nästa sida!

Personligt brev

här berättar du om dig själv och dina förväntningar på Solvik och den linje du sökt.
Kan också skrivas på ett bifogat papper.

Hur fick du information om Solviks Folkhögskola?






En bekant rekommenderade skolan
Annons i _____________________
Genom en Studie- o Yrkesvägledare
Fick ett prospekt om skolan på en
mässa, eller liknade ________________





Folkhögskolornas informationstjänst
(folkhogskola.nu)
Folkhögskolekatalogen
På annat sätt, vilket
____________________________________

Underskrift
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande.

-

Jag godkänner att mina personuppgifter i denna ansökan kommer att databehandlas och lagras i
folkhögskolornas administrationsprogram – SchoolSoft.

- Jag har tagit del av Solviks Drogpolicy och är villig att följa den.

-------------------Datum

-----------------------------------------------------------------------Namnteckning

Följande handlingar ska alltid bifogas ansökan
 Personligt brev – enligt ovan
 Senaste skolbetyg
 Kurs- och arbetsintyg
 Personbevis
För sökande till Konst Classic eller Dataspel & Filmeffekt bifogas även:
 Arbetsprov - kan även fotas och skickas digitalt till info@solviksfolkhogskola.se

Solviks Folkhögskola
Frostkåge 105
934 92 KÅGE

Skicka din ansökan till
Solviks folkhögskola
Frostkåge 105
934 92 Kåge
E-post: info@solviksfolkhogskola.se

Tel: 0910-73 20 00
info@solviksfolkhogskola.se
www.solviksfolkhogskola.se

