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Syfte
Antagningsprocessen ska vara rättssäker, tydlig, transparent och icke diskriminerande.

Målgrupp för Grund 1-3
För den som behöver kunskaper på motsvarande grundskolenivå på väg mot motsvarande gymnasial
nivå.

Förutsättningar för antagning
För att den sökande ska ha förutsättning att bli antagen till kursen behöver vi göra bedömningen att
hen
- har förmågan att ta till sig studier, kan visa på utvecklingspotential via referenter eller personlig
kontakt
- har egen vilja och ambition att genomföra studierna och kan beskriva vilka mål hen har med sina
studier
- accepterar folkhögskolans utbildningsform med studieomdömet som grund, där även de sociala
färdigheterna tas i beaktning, där ett integrerat arbetssätt förekommer i olika teman och där
närvaron är viktig
- har varit drogfri sedan en tid tillbaka (oanmälda tester kan förekomma)
- kan se andras behov och ta hänsyn till dem och kan ge andra utrymme
- har förmåga att dela med sig av sina åsikter och kunskaper, muntligt och skriftligt, både enskilt och
i grupp.
Ovanstående kartläggs innan antagning genom intervju eller annan kontakt. Ansökan anses komplett
när ansökningshandlingen och eventuella betyg eller motsvarande är inskickade (betyg krävs ej om
sökande redan går på skolan). Språktester kan ske.

Urval (förtur)
Förtur i antagningsprocessen ges den som
- redan studerar på skolan och har visat att den kan tillgodogöra sig studierna
- saknar grundläggande behörighet till högskola och universitet, alternativt inte har möjlighet att
validera tidigare studier
- har stort behov av att gå folkhögskola

- vill bo på skolans internat (om det finns möjlighet)
- först inkommit med en komplett ansökan, i händelse av två jämställbara ansökningar
- går in under SMF eller vårt sociala stödpaket
I urvalsprocessen tar vi även hänsyn till att vi vill ha en bra gruppsammansättning och gruppdynamik
när vi bedömer de ansökande utifrån kartläggning.
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För varje år sätts ett stoppdatum då komplett ansökan ska vara inne.
Bekräftelse på att den kommit in sker inom 24 timmar om ansökan görs på nätet.
Bekräftelse på att den behandlas skickas ut inom 2-4 veckor efter ansökningsdatumet.
Kartläggningen av ansökningar: insamlande av information, genomförande av intervjuer,
kontakt med referenter, m.m.
5. Urvalsprocess, en individuell bedömning sker där kursföreståndare ansvarar tillsammans
med kollegiet.
6. Antagning sker i lärarrådet.
7. Antagningsbesked och förväntansdokument skickas ut med underskrift av
verksamhetsansvarig/rektor senast 21 juni eller 19 augusti. Det senare datumet för en sen
ansökan. (Datumen uppdateras för varje termin)

Sen ansökan
Sen ansökan kan göras efter att ansökningsdatumet gått ut. Finns det platser kvar kan antagning
göras fram till 21 juni. Efter det behandlas ansökan tidigast 12 augusti. Antagningsbesked för en
ansökan som är behandlad efter 12 augusti skickas ut senast 19 augusti. Ansökningar kan även göras
till nästkommande termin efter vårt stoppdatum. (Datumen uppdateras för varje läsår)

