Ansökan till Ågesta folkhögskola

Läsåret 2017 - 2018
VÄLJ EN KURS

 Allmän kurs - Högskoleförberedande
 Allmän kurs - Svenska som andraspråk
 Allmän kurs - Väx med musik
 Konst & Hantverk
 Musiklinjen – Klassisk
 Musiklinjen – Afroamerikansk musik
 Musiklinjen – tillval College

Skolans anteckningar
Ansökan inkom:
Nr:
Antagen:
 Grund……………%
 Gymnasienivå……………%
Reserv:
Avslagen:
Återbud:

PERSONUPPGIFTER

Efternamn

Samtliga förnamn

Personnummer (10 siffror)

Bostadsadress

Postnummer och Postadress

Telefon hemmet (även riktnr.)

Mantalsskrivningskommun / Län

E-postadress

Mobiltelefon

UTBILDNINGSBAKGRUND

PRAKTIK OCH ANSTÄLLNING

ANSTÄLLNINGSTID

 Ej Grundskolekompetens

Från

Till

 Grundskolekompetens

Från

Till

 Ej avslutad gymnasieutbildning

Från

Till

 2-årig gymnasieutbildning

Från

Till

 Högst 3-årig gymnasieutbildning

Från

Till

 Högre utbildning

Från

Till

Namn på skolan/arbetsgivaren som sökanden senast tillhört:

Internatboende

Bifoga alltid merithandlingar

 Styrkta kopior av skolbetyg

Jag vill bo på skolans internat

 Styrkta kopior av arbetsgivarintyg de tre senaste åren (gäller sökande allmänna kurser)

 Ja

 Nej

 Personbevis
Tänker du söka studiemedel hos CSN?

 Ja, om jag blir antagen.  Nej.

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

VAR GOD VÄND

PRESENTATION AV DIG SJÄLV
Gör en kortfattad presentation av dig själv.
Berätta varför du söker kursen.
Ta även med eventuella erfarenheter inom föreningsliv eller liknande.

ÖVRIGT
Ange om det är något Du anser skolan behöver veta om Ditt hälsotillstånd.

TVÅ REFERENSER
För ytterligare upplysningar om mig hänvisar jag till:

Känner mig i egenskap av:  Lärare  Arbetsgivare  Övrigt

Tel hem:

Tel arb:

Känner mig i egenskap av:  Lärare  Arbetsgivare  Övrigt

Tel hem:

Tel arb:

UNDERSKRIFT
Jag har tagit del av informationen om Ågesta folkhögskola och de regler som gäller och är villig att respektera detta.

----------------------Ort & datum

--------------------------------------------Namnteckning

Ansökan skickas per post till:

Ågesta folkhögskola,
Bonäsvägen 5,
123 52 Farsta.

