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 Ansökan 
 

Mullsjö folkhögskola 2014-2015 
 

Namn Personnummer 

Gatuadress 

Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon 

E-post 

Län Medborgarskap 

Namn och telefon till närmast anhörig 

 

Val av utbildning 
 
Allmän linje 
 

Baskurs med hantverk  

Internationell kurs med 
studieresor 

 

IT/Webb-kurs med 
digitalt foto 

 

Personlig assistentkurs 
med teckenspråk 

 

 

Konst & formlinjen 
 

Konst & formåret 
 
Konst & formåret – 
recycling design   
      

 
 

 

Bildskolan  

Fotoskolan  

Keramikskolan  

Textilskolan  
 

Bibellinjen Utblick 
 

Rumänien  
Praktik i Sverige  
  
  

Volontärlinjen Global 
 

Inriktning SAM/SAU  

Inriktning PeaceWorks  
 

 

 

Jag önskar bo på internatet                  Jag kommer att söka studiemedel från CSN   
 

 

Om du kryssat i rutan för studiemedel sänder vi dina person- och studieuppgifter 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 på Mina sidor på www.csn.se 

http://www.csn.se/
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Tidigare utbildningar (namn/ort) Påbörjades (år) Avslutades (år) 

   

   

   

 
Fritidsintressen (medlemskap i förening, förtroendeuppdrag etc) 

 

 
Arbetslivserfarenhet 
(Arbetsgivare/tjänst) 

Omfattning  
(antal år, veckor) 

Fr o m (år) T o m (år) 

    

    

    

 
Hälsotillstånd  Jag kom i kontakt med skolan genom (t ex annan 

skola, annons, Internet, kompis, katalog) 

 
Referenser (Namn, adress, telefonnummer)  

 
Ort och datum Namnteckning 

 

Skicka din ansökan till 
 

Mullsjö Folkhögskola 
Box 3, 565 21 Mullsjö 
 

Tillsammans med ansökan bifogar du: 
 Personligt brev (mer information på nästa sida) 

 Personbevis, betyg från tidigare utbildning    
(Obs! ej original) 

 Tjänstgöringsintyg samt ett foto på dig själv 

 



 

Vänd >> 

Sida 3 av 4 

 Att bifoga ansökan 
 
1. Personligt brev (gäller alla utbildningar) 
 

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du som söker till någon av skolans  
utbildningar skriver ett brev. I brevet berättar du  

 vem du är 

 vad du gjort tidigare och 

 vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola. 

 Nämn även om du har en eventuell funktionsnedsättning 
Om du har någon funktionsnedsättning och behöver extra pedagogiskt stöd i undervisningen 
så berätta om detta så vi kan förbereda denna insats från skolans sida. Detsamma gäller om 
du har behov av stödundervisning i svenska språket. 
 
Har du en diagnostiserad funktionsnedsättning, bifoga intyg om detta. 

 

2. Personbevis 
 

Beställ ett personbevis från Skatteverket. Bifoga med ansökan. 
 

3. Kopior av tidigare betyg och tjänstgöringsintyg 
 

4. Arbetsprover 
 

Till fotoskolan  
1. Fotografera och skicka in 2 bilder på temat “Yta”. Du tolkar temat “yta” precis som du själv vill. 
2. Skicka in ytterligare 2 bilder, fritt val. 
Vi föredrar prints men du kan även maila dina filer till skolan. 
 

Till keramikskolan 
Personligt brev om dig själv och dina ambitioner med utbildningen.  

 
Till bildskolan 
5 teckningar/målningar i valfria tekniker. Vi ser gärna att du fotograferar av dina arbetsprover och 
skickar till oss via post eller e-post. 

 
Till textilskolan 
Personligt brev om dig själv, din textila bakgrund och ambitioner med utbildningen. 

 
5. Volontärlinjen Global 
 

Motivationsbrev 
Du som söker denna utbildning skall skriva ett brev och motivera varför du vill gå utbildningen. Brevet 
bör vara skrivet på engelska och innehålla följande delar: 

 
Inriktning SAM/SAU 
Write a brief essay about yourself. Include these points: 

 Some information about how and when you became a Christian along with some other 
experiences that you consider being important in your life as a Christian. 

 Have you attended a Bible school? If so, which one? 

 Which local church do you attend as a member and to what denomination does it belong? 

 What tasks have you had or do you have at your church? 

 Have you been involved in any other organisations? Which ones, in what way and during what 
period? 

 Why do you intend to go out as an international volunteer? What is your goal? Former 
international experience. 
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 Practical experience that could be beneficial to you during, perhaps primitive, circumstances in a 
foreign country. 

 In what way do you believe you will be able to use and share your experiences when you get 
home? 

 Language skills (state the academic level, grade and how you consider you master these 
languages) 

 How do you intend to finance your period as an international volunteer? 
What kind of support will you be expecting from your church? 

 
Inriktning PeaceWorks 
Write a brief essay about yourself. Include these points: 

 Why do you intend to go out as an international volunteer? What is your goal? 

 Practical experience that could be beneficial to you during, perhaps primitive, circumstances in a 
foreign country. Former international experience. 

 In what way do you believe you will be able to use and share your experiences when you get 
home? 

 Language skills (state the academic level, grade and how you consider you master these 
languages). 

 How do you intend to finance your period as an international volunteer? 

 Have you been involved in any organisations? Which ones, in what way and during what period? 

 
Rekommendationer 
Som sökande till Volontärlinjen Global skall du också be två personer att skriva en rekommendation till 
din ansökan, som skickas in separat av dessa till Mullsjö folkhögskola, Box 3, 565 21 Mullsjö. 
Minst en av dessa personer skall vara en ledare eller dylikt i en kyrka eller förening. 

 
 

SKOLANS NOTERINGAR 
 

Antagen till 
 

Baskurs med hantverk Allmän linje 
 

Internationell kurs med studieresor 
Allmän linje  

IT/Webb-kurs med digitalt foto 
Allmän linje  

Personlig assistentkurs med 
teckenspråk Allmän linje  

Konst & formåret 
 

Bildskolan Konst & form 
 

Fotoskolan Konst & form 
 

Keramikskolan Konst & form 
 

Textilskolan Konst & form 
 

Bibellinjen Ung Tro 
 

Volontärlinjen Global 
Inriktning SAM/SAU   

Volontärlinjen Global 
Inriktning PeaceWorks  

 

Reserv meddelad 
den 

Återbud den Ankom 

Ej antagen den Bekräftelse den 

Antagen (datum/sign) 

 


