Ansökan till

Bibelskola på distans
Läsåret 2018 - 2019

PERSONUPPGIFTER
Efternamn

Förnamn

Personnummer (10 siffror)

Bostadsadress

Postnummer postadress

Telefon hem (även riktnummer)

Mantalsskrivningskommun

Län

Mobiltelefon

Nuvarande sysselsättning

skolans anteckningar

E-postadress

UTBILDNINGSBAKGRUND
Ej grundskolekompetens
Grundskolekompetens
Ej avslutad gymnasieutbildning

Ansökan ankom:

Nr:

Antagen:

Reserv:

2-årig gymnasieutbildning
Högst 3-årig gymnasieutbildning

Avslagen:

Högre utbildning

Återbud

PERSONBEVIS SKALL BIFOGAS ANSÖKAN

Två referensgivare (skall alltid anges)
För ytterligare upplysningar om mig hänvisar jag till: (ej nära släktingar, ange relation till personen)
Namn:

Tel. (hem)

Namn:

Tel. (arb.)

Tel. (hem)

Tel. (arb.)

Var god vänd

Gör en kortfattad presentation av Dig själv. Berätta varför Du söker kursen. Ta med
eventuella erfarenheter inom föreningsliv eller liknande.

Om det är något som Du anser att skolan behöver veta om Ditt hälsotillstånd - skriv det här.

STUDIEMEDEL HOS CSN
När du ansöker om studiemedel hos CSN:
•
skickar CSN en ifylld ansökningsblankett med personuppgifter och studieuppgifter till
dig som svarat ja på frågan om du tänker söka studiemedel. Ansökan skickas till dig ca
två veckor efter det att du fått antagningsbesked från skolan.
•
Folkhögskolan lämnar uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN.
Jag är intresserad av att söka studiemedel:

Ja

Nej

Jag är intresserad av logi under kurshelgerna:

Ja

Nej

Följande regler gäller på skolan:
•
Skolan står för en helt drogfri miljö. Det innebär att bruk av alkohol och narkotika inte
är tillåtet på skolans område eller i samband med skolans verksamheter.
•
Rökning är tillåten endast på anvisade platser utomhus.
•
Varje kursdeltagare tar själv ansvar för sina studier med obligatorisk närvaro på
lektionerna.
•
Boende på internatet har rätt till ostörd miljö mellan kl. 22.00 och 07.00

……………………………………………………

UNDERSKRIFT

Datum, ort

Namnteckning

Har du frågor?
Ring eller mejla
Elisabeth Grahn 073-920 93 95
elisabeth.grahn@fralsningsarmen.se
Ansökan sänds med post till:
Frälsningsarméns Officersskola
Ågestagården
Bonäsvägen 5
123 52 Farsta

