ANSÖKAN
Läsåret 2017‐2018
PERSONUPPGIFTER
Förnamn, Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Län (folkbokförd)

Ev. tillfällig adress (ange under vilken tid den gäller)

Mailadress

Närmast anhörig (namn, adress, telefon)

JAG SÖKER TILL
Behörighetsgivande kurser

Profilkurser

Profilkurser

Allmän kurs, grund/gymnasienivå

Textil design – grund

Folkmusiklinjen

Naturvetenskapligt basår

Textil design – sömnad

Visskolan

Allmän kurs ‐ Etablering

Textil design ‐ vävning

På www.gamlebyfolkhogskola.se finns ansökningsblanketter till
Fritidsledarutbildningen, Gestaltande fotografi.
BOENDE OCH KOST
Jag önskar bo på skolans internat (kommer i bostadskö efter att jag blivit antagen och betalat anmälningsavgift)
Jag önskar specialkost på skolan, ange vilken…………………………………………………………………………………………
TIDIGARE UTBILDNING
Grundskola, mindre än 9 år
Grundskola, 9 år eller mer
Ej slutförd gymnasieskola (program) ……………………………………………….
2‐årig gymnasieskola (linje) …………………………………………………………….

Kom ihåg att skicka
med kopior på
intyg/betyg från dina
tidigare utbildningar!

3‐årig gymnasieskola (program) ………………………………………………………
Folkhögskola (kurs) ………………………………………………………………………
Komvux (kurs) ………………………………………………………………………………
Annan utbildning …………………………………………………………………………
Kortare kurs …………………………………………………………………………………
Var god vänd

PRAKTIK OCH ANSTÄLLNINGAR
Arbetsgivare

Praktikant/anställd som

Tidsperiod

REFERENSER Två personer, t ex lärare eller arbetsgivare, som känner mig väl och som kan lämna kompletterande
uppgifter om mig
Namn

Arbetsplats

Telefonnummer

Namn

Arbetsplats

Telefonnummer

STUDIEMÅL
Jag vill gå på Gamleby folkhögskola för att… (Komplettera med ett personligt brev)

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

BILAGOR TILL ANSÖKAN
Gäller alla
Personbevis för studier från Skatteverket (ej äldre än tre månader)
Personligt brev med foto där du berättar om dig själv och dina studieplaner
Kopior av skolbetyg

Kom ihåg att fylla i
referenser och skicka
med bilagorna så vi
kan behandla din
ansökan!

Arbetsintyg

Kom ihåg att ordna
din studieekonomi
före skolstart!
www.csn.se

Gäller Textil design sömnad och vävning
Bilder på tidigare arbeten
Gäller Folkmusiklinjen och Visskolan
CD eller ljudfil med dig själv framförande egna låtar eller tolkningar
UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning

Ansökan med bilagor skickas till Gamleby folkhögskola, Loftagatan 36, 594 32 Gamleby.
Telefon: 0493‐131 00 Mail: gamlebyfolkhogskola@ltkalmar.se
Besked om antagning skickas via mail.

