Ansökningsblankett

Datum för kursstart (fylls i av läraren):

Allmän kurs
Omfattning:

☐ 100% (20 tim/v)

☐ 75% (15 tim/v)

Nivå:

☐ Grundskola

☐ Gymnasium

Tillval:

☐ Extra stöd

☐ Körkortsteori

☐ Längdskidåkning

☐ Orientering

Förnamn

☐ Skidorientering

Efternamn

Adress

Postnummer

☐ 50% (10 tim/v)

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Postort

Mobilnr

E-post

Mobilnummer till anhöriga, ICE (In Case of Emergency). Ange vilken relation du har till personerna, t.ex.
förälder, partner, vän, osv.

Angeläget att veta, t.ex. allergi, funktionshinder, speciell kost etc.

Tillval om du ska läsa svenska som andraspråk grund:
☐ Engelska

☐ Matematik

☐ Körkortsteori

☐ Extra stöd

Din utbildningsbakgrund:
☐

EjGrund

Ej grundskolekompetens (även påbörjad/slutförd grundsärskola och gymnasiesärskola)

☐

Grund

Grundskolekompetens

☐

Gym1

Grundskolekompetens samt avbruten/ej fullgjord gymnasieutbildning

☐

Gym2

Fullgjord 2-årig gymnasieutbildning (det gamla linjegymnasiet)

☐
☐
☐

UtGym

Fullgjord utländsk gymnasie- eller högskoleutbildning men saknar grundläggande
behörighet till högskolan
Gym3Yhsk Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med behörighet till yrkeshögskola (men ej
grundläggande behörighet till högskola)
Gym3Hsk Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med grundläggande behörighet till högskolan. Även
utländsk gymnasieutbildning med komplettering till grundläggande behörighet.

☐

Hog

☐

SFI-kurs D

☐

Annan utbildning (t.ex. studier i annat land)

Högre utbildning.

Önskar du bo i skolans internat?

☐ Ja

☐ Nej

Tänker du ansöka om studiemedel från CSN?

☐ Ja

☐ Nej

Om du kryssar JA i rutan om studiemedel skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Ca två veckor efter att
du fått ditt antagningsbesked från skolan får du information och en personlig kod från CSN. När du söker studiemedel använder du
tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på www.csn.se

Referensperson: (någon som känner dig väl, lärare, arbetsgivare, stödperson el liknande)
Namn

Befattning

Telefon

Namn

Befattning

Telefon

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Enligt den krävs samtycke för att vi ska
kunna spara dina personliga data i Älvsby folkhögskolas register, såsom t.ex. namn, personnummer och
kontaktuppgifter. I förekommande fall kommer deltagarlista med kontaktuppgifter att sändas ut till dina blivande
kurskamrater, dock utan ditt personnummer.
Genom att kryssa i rutan och skriva under ansökan samtycker du till att dina uppgifter sparas och behandlas.

Datum

Namnunderskrift

OBS! Kom ihåg att bifoga kopior av skolbetyg och personbevis tillsammans med din ansökan.
Personbevis beställer man från skatteverket: www.skatteverket.se

Skicka in din ansökan med post till Älvsby folkhögskola, 942 28 ÄLVSBYN,
eller skanna och skicka den med e-post till info@afhs.nu
Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Telefon: 0929-723 00 vx
E-post: info@afhs.nu
Hemsida: www.afhs.nu

