Ansökan
Mullsjö folkhögskola 2016-2017
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Län

Medborgarskap

Namn och telefon till närmast anhörig

Val av utbildning
Allmän linje

Konst & formlinjen

Baskurs med hantverk



Internationell kurs med
studieresor



IT/Webb-kurs med
digitalt foto
Personlig assistentkurs
med teckenspråk

Konst & formåret

Volontärlinjen Global



Bildskolan





Fotoskolan





Keramikskolan



Textilskolan



Jag önskar bo på internatet 

Inriktning SAM/SAU



Inriktning PeaceWorks



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

Tidigare utbildningar (namn/ort)

Påbörjades (år)

Avslutades (år)

Fritidsintressen (medlemskap i förening, förtroendeuppdrag etc)

Arbetslivserfarenhet
(Arbetsgivare/tjänst)

Omfattning
(antal år, veckor)

Hälsotillstånd

Fr o m (år)

T o m (år)

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

Tillsammans med ansökan bifogar du:

Mullsjö Folkhögskola
Box 3, 565 21 Mullsjö





Personligt brev (mer information på nästa sida)
Personbevis, betyg från tidigare utbildning
(Obs! ej original)
Tjänstgöringsintyg samt ett foto på dig själv

Att bifoga ansökan
1. Personligt brev (gäller alla utbildningar utom Global, se punkt 5)
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
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.
Keramikskolan
Personligt brev om dig själv och dina ambitioner med utbildningen (se punkt 1).
Bildskolan
Personligt brev om dig själv och dina förväntningar samt ambitioner med utbildningen (se punkt 1).
Textilskolan
Personligt brev om dig själv, din textila bakgrund och ambitioner med utbildningen (se punkt 1).

5. Volontärlinjen Global
Personligt motivationsbrev
Du som söker denna utbildning skall skriva ett personligt motivationsbrev som beskriver varför du vill gå
utbildningen. Brevet bör innehålla följande delar:
Berätta vem du är, vad du har gjort tidigare och vad du har för förväntningar på studierna på Mullsjö
folkhögskola.
Nämn även om du har en funktionsnedsättning och behöver extra pedagogiskt stöd i undervisningen så
att 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.
Inriktning SAM/SAU
Motivationsbrevet bör även innehålla följande:
 Berätta om hur och när du blev en kristen och några viktiga erfarenheter i ditt liv som kristen.
 Har du tidigare gått Bibelskola, i så fall vilken?








Vilken församling är du medlem i? Vilka uppgifter har eller har du haft i din församling?
Har du varit eller är du engagerad i någon organisation eller förening? Vilken eller vilka, på vilket
sätt och under vilken tidsperiod?
Varför vill du åka ut som volontär? Har du tidigare internationella erfarenheter? Har du
erfarenheter som är till fördel i mötet med ett nytt land och en ny kultur.
På vilket sätt kommer du att kunna dela med dig av och använda dina erfarenheter när du
kommer hem från din utlandsvistelse?
Språkkunskaper, utbildningsnivå och hur du anser att du kan använda dina språkkunskaper.
Hur tänker du finansiera din volontärperiod?

Inriktning PeaceWorks
Motivationsbrevet bör även innehålla följande:
 Varför vill du åka ut som volontär? Har du tidigare internationella erfarenheter? Har du
erfarenheter som är till fördel i mötet med ett nytt land och en ny kultur.
 Har du varit eller är du engagerad i någon organisation eller förening? Vilken eller vilka, på vilket
sätt och under vilken tidsperiod?
 På vilket sätt kommer du att kunna dela med dig av och använda dina erfarenheter när du
kommer hem från din utlandsvistelse?
 Språkkunskaper, utbildningsnivå och hur du anser att du kan använda dina språkkunskaper.
 Hur tänker du finansiera din volontärperiod?
Rekommendationsbrev
Som sökande till Volontärlinjen Global skall du också be två personer skriva rekommendationsbrev till
din ansökan, dessa skickas in separat till Mullsjö folkhögskola, Box 3, 565 21 Mullsjö.
Minst en av dessa personer skall vara en ledare eller liknande i en församling eller förening.
Mall för rekommendations brev hittar du på skolans hemsida:
http://mullsjofolkhogskola.nu/utbildningar/ansokningshandlingar/

SKOLANS NOTERINGAR
Antagen till

Internationell kurs med studieresor
Allmän linje




IT/Webb-kurs med digitalt foto
Allmän linje



Personlig assistentkurs med
teckenspråk Allmän linje



Baskurs med hantverk Allmän linje

Volontärlinjen Global
Inriktning SAM/SAU








Volontärlinjen Global
Inriktning PeaceWorks



Konst & formåret
Bildskolan Konst & form
Fotoskolan Konst & form
Keramikskolan Konst & form
Textilskolan Konst & form

Reserv meddelad den

Återbud den

Ej antagen den

Bekräftelse den

Antagen (datum/sign)

Ankom

