Ansökan 2019/2020
Kryssa för den utbildning du söker.
Om du söker flera, skriv med siffror vilken du söker i 1:a, 2:a, 3:e hand etc.

Bokbinderi (gy)

Keramisk form (gy)

Historiska bokband (egy)

Bruksproduktion (egy)

Design (gy)

Metall/Silversmide (gy)

Skolans notering:
Ankom
Antagen
Reservplats
Bekräftad
Återbud

gy = gymnasial, tas från gymnasieveckor hos CSN
egy = eftergymnasial, tas från högskoleveckorna hos CSN

Om du blir uttagen till intervju blir du kallad till ett datum i maj.

Personuppgifter - texta tydligt!
Efternamn:

Förnamn:

Personnummer:

Bostadsadress:

Postnummer och ort:

e-postadress:

Skriven i län:

Modersmål (om annat än svenska):

Telefon (helst mobilnummer):

Utbildningsbakgrund

Praktik/Anställning/Korta kurser (ange var och tidsperiod)

Ej grundskolekompetens
Grundskolekompetens
Ej avslutad gymnasieutbildning
2-årig gymnasieutbildning
Utländsk gymnasieutbildning utan behörighet till högskola

3-årig gymnasieutbildning med behörighet till högskola
3-årig gymnasieutbildning med behörighet till yrkeshögskola

Högskole-/universitetsutbildning
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För ytterligare upplystningar om min person hänvisar jag till följande två referenser:
Namn:

Namn:

Titel:

Titel:

Telefon:

Telefon:

Boende och studiestöd:
Om jag antas till utbildningen önskar jag rum på internatet

Ja

Nej

Om jag antas till utbildningen önskar jag lägenhet på internatet

Ja

Nej

Jag kommer att ansöka om studiestöd hos CSN*

Ja

Nej

* Med min underskrift godkänner jag att mina uppgifter dataregistreras för överföring till CSN om jag vill ansöka om studiemedel.

Hur har du fått information om Leksands folkhögskola? (Kryssa i lämpligt alternativ)
Tips från tidigare elev eller
annan som känner till skolan

Folkhogskola.nu

Arbetsförmedlingen

Vår hemsida

SYV/Skola

Annons

Studentum

Facebook/Instagram

Mässa/Event

Annan källa, vilken?

Till ansökan bifogas:
Självporträtt - tecknat eller målat, A4-format (gäller endast sökande till Keramik, Metall och Design)
Självporträtt - tecknat eller målat, A4-format + 5 bilder av bruksgods som du själv gjort
(gäller endast sökande till Bruksproduktion)

Styrkta kopior av skolbetyg
Styrkta kopior av betyg/intyg från arbete/praktik/korta kurser
Personligt brev - berätta om dig själv på ett A4, dina fritidsintressen och erfarenheter som du tror är av
intresse vid antagningen. Ange vad du gjort de senaste två åren om det inte framgår av betyg/intyg.
Motivera varför du vill studera på Leksands folhögskola och utbildningen du söker.
Personbevis

Ansökan ska vara skolan tillhanda senast den 15 april 2019.
Försent inkomna ansökningar behandlas ej.
Leksands folkhögskola
Box 281
793 26 Leksand

Tel. 0247-648 00
e-post: info@leksand.fhsk.se
www.leksand.fhsk.se

Uppgifterna i denna ansökan är med sanningen överensstämmande:
Med min underskrift medger jag att mina uppgifter sparas och behandlas av Leksands folkhögskola i enlighet med gällande lagstiftning.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här: https://www.leksand.fhsk.se/information-om-personuppgiftsbehandling/

Ort och datum
Sökandens namnteckning
Namnförtydligande
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