
 

Ansökan 
 

Mullsjö folkhögskola 2021-2022 
 
 

Namn Personnummer 

Gatuadress 

Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon 

E-post 

Län Medborgarskap 

Namn och telefon till närmast anhörig 

 
Val av utbildning 
 
 
Allmän kurs 
 

Personlig assistent 
för dig med 
svenska som 
andraspråk 
 

 

Internationell profil 
med studieresor 

 

IT/Webb med  
digitalt foto 

 

Hälsa och livsstil  
med friluftsliv 

 

Teckenspråk med  
dövblindkunskap 

 

 
 
 

 

 
Konst & Form 
 

Bildskolan  
 

Textilskolan  

Fotoskolan  

Keramikskolan 
Grund 
 
Keramikskolan 
Fördjupning 
 

 
 
 

  
 

 
Distanskurser ht 2021           
 
Gestaltande fotografi              
Textiltryck grundkurs              
 
Småbrukarlinjen           
           

 

KRIK-linjen 
 
BibelVinter 
 
GRIT  

 
 
 
 
 

 

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



 

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 

 



 

Att bifoga ansökan 
 
1. Personligt brev  
Om du söker till KRIK-utbildningen, glöm inte att besvara frågorna som finns i slutet av 
kursbeskrivningen (på hemsidan). 
 
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 mejla dina filer till skolan. 
 

Keramikskolan Fördjupning: 5 bilder av egna keramiska arbeten. Beskriv varje bild med en kort text 
 
SKOLANS NOTERINGAR 
 
Antagen till 
 

Personlig assistent för dig med 
svenska som andraspråk  
Internationell profil med studieresor 
Allmän kurs  
Teckenspråk med dövblindkunskap 
Allmän kurs  
IT/Webb med digitalt foto  
Allmän kurs  
Hälsa och livsstil med friluftsliv 
Allmän kurs  
 
Distanskurs Gestaltande fotografi 
 
Distanskurs Textiltryck grundkurs 

 
 

Bildskolan Konst & Form  
Fotoskolan Konst & Form  

Keramikskolan Grund Konst & Form 
Keramikskolan Fördjupning 

 
 

Textilskolan Konst & Form  
Småbrukarlinjen 
  
KRIK-linjen 
  

BibelVinter  
GRIT  

 

Reserv meddelad den Återbud den Ankom 

Ej antagen den Bekräftelse den 

Antagen (datum/sign) 

 


