ANSÖKAN
Läsåret 2018-2019

PERSONUPPGIFTER
Förnamn

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Efternamn

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

E-post

Eventuell tillfällig adress och under vilken tid den gäller

JAG SÖKER TILL
ALLMÄN KURS

FOLKMUSIKLINJEN/VISSKOLAN

TEXTIL DESIGN GRUND

NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

GESTALTANDE FOTOGRAFI

TEXTIL DESIGN SÖMNAD

ALLMÄN KURS ETABLERING

GESTALTANDE FOTOGRAFI DISTANS

TEXTIL DESIGN VÄVNING

BOENDE OCH KOST
Jag önskar bo på skolans internat och kommer i bostadskö när jag blivit antagen
och betalat anmälningsavgiften
Jag önskar specialkost på skolan, ange vilken .............................................................................

TIDIGARE UTBILDNING kryssa i och skicka in kopior av betyg/intyg
Ej grundskolan klar
Grundskolan klar (godkända betyg)
Ej slutförd gymnasieskola (studiebevis, samlat betygsdokument)
3-årigt gymnasium (examen/slutbetyg)
Högre utbildning
Folkhögskola (ange kurs och år)
.........................................................................................................
Komvux (ange kurs och poäng)
..................................................................................................
Annan utbildning
.........................................................................................

www.gamlebyfolkhogskola.se
0493-131 00 gamlebyfolkhogskola@ltkalmar.se
Gamleby folkhögskola, Loftagatan 36, 594 32 Gamleby

PRAKTIK OCH ARBETE om du har arbetslivserfarenhet
Arbetsgivare

Praktikant/anställd som

Tidsperiod

Arbetsgivare

Praktikant/anställd som

Tidsperiod

REFERENSER obligatoriskt

Två personer t.ex. lärare eller arbetsgivare som känner dig och som kan lämna kompletterande uppgifter om dig
Namn

Arbetsplats

Telefonnummer (dagtid)

Namn

Arbetsplats

Telefonnummer (dagtid)

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

BILAGOR
Alla bifogar
• Ett personligt brev med foto (berätta om dig själv och dina studieplaner)
• Kopior av skolbetyg om du har (underlag för studieplanering på Allmän kurs)
• Kopior av arbetsintyg om du har
Folkmusiklinjen bifogar även CD eller ljudfil med dig själv framförande egna låtar
eller tolkningar. Ljudfil mejlas till pelle.bjornlert@gamlebyfolkhogskola.se
Gestaltande fotografi (båda kurserna) 6 st bifogade papperskopior eller utskrifter
max A4.
Textil design sömnad/vävning bifogar även bilder på tidigare arbeten.

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning

Hör av dig om du har frågor eller vill veta mer om skolan
Adress Gamleby folkhögskola, Loftagatan 36, 594 32 Gamleby
Telefon 0493-131 00
E-post gamlebyfolkhogskola@ltkalmar.se
Hemsida gamlebyfolkhogskola.se

Kom ihåg att fylla i referenser och skicka med rätt
bilagor för att vi ska kunna behandla din ansökan
Du får besked om antagning via e-post

