
Efternamn, förnamn   Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress/gatuadress  Telefon bostad (även riktnr)

Postnummer Ort  Telefon arbete/mobil

Hemortskommun   Län

Ev tillfällig adress (ange under vilken tid den tillfälliga adressen gäller)

Postnummer Ort  E-postadress

Närmast anhörig (namn, adress, telefon - även riktnr)

Sörängens folkhögskola
571 38 Nässjö

Ansökan
Läsåret 2016/2017

Sista ansökningsdag för samtliga utbildningar utom Global rättvisa och Skrivarlinje på distans är 1 maj 2016. 
För Global rättvisa och Skrivarlinje-distanskurs gäller 15 april. Senare inkommen ansökan beaktas i mån av lediga platser.

PERSONUPPGIFTER

(En person, ej nära anhörig, som känner dig väl och som kan lämna kompletterande upplysningar om dig, t ex  arbetsgivare eller tidigare lärare.)
REFERENSER    

Efternamn, förnamn   Telefon (även riktnr)   

Gatuadress

Postnummer Ort

Jag söker till:

 Allmän linje med   Estetisk linje  Författarlinje   
 humanistisk fördjupning
   

 Allmän linje med     Animationslinje Skrivarlinje Distans
 naturvetenskaplig inriktning     

 Naturvetenskapligt   Keramiklinje  Global rättvisa       
 Basår   Latinamerikapraktik

     Fotolinje

ANSÖKAN (Markera ditt förstahandsval med siffran ett (1), och ev andrahandsval med siffran två (2). 

Jag önskar att bo i skolans internat  (obs! särskilda villkor gäller för distanskurserna): Särskild kost

UNDERSKRIFT OCH BILAGOR
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande (texta ditt namn)

 Personbevis avseende studier (ej äldre än tre månader) bifogas

 Skol- och arbetsbetyg i bestyrkta kopior (ej original) bifogas. Antal:

VIKTIGT! För att ansökan ska kunna behandlas 
måste personbevis, betygskopior bifogas samt en 
referens anges.

Enkelrum med egen dusch/toalett. Enkelrum med dusch/toalett i korridor.
Ange vad:



TIDIGARE UTBILDNINGAR (styrks med vidimerade kopior av intyg)

         
 Folkskola Grundskola

 Utbildn. år Bilaga nr

Antal år

Gymnasieskola               
Ett år        Två år          Tre år

 Utbild. år Bilaga nr

Linje

Folkhögskola                   
 Ett år        Två år          Tre år

 Utbild. år Bilaga nr

Linje/ämnesgrupp

Annat slag av utbildning/skola   Utbild. år Bilaga nr

Genomgångna kurser    Antal veckor Utbildn. år Bilaga nr

PRAKTIK OCH ANSTÄLLNINGAR
Arbetsgivare, arbetsuppgift  Tidsperiod Antal mån Tim/vecka Bilaga nr

STUDIEMÅL
Beskriv kortfattat ditt studiemål

Övriga upplysningar (speciella förutsättningar, behov av hjälpmedel, medicinska problem, allergier, övriga kommentarer)

                                                                     



 Internet                        Annons        Folkhögskolan.nu      Studentum Tidigare elev/bekant 

OM DIG SJÄLV (Skriv här några rader om varför du söker till Sörängen och om dina framtidsplaner, samt gärna något om dina fritidsintressen.)

ANDRA SÖKTA UTBILDNINGAR

Andra folkhögskolor som du samtidigt söker till. Vilken/vilka?

Andra utbildningar som du söker till. (t ex kommunal vuxenutbildning, högskoleutbildning)

HUR FICK DU KÄNNEDOM OM SÖRÄNGEN

 Behov av allmän orientering och personlighetsutveckling Allmänt intresse av de ämnen som kursen tar upp

 Behov av allmän behörighet. Ange vilken Behov av ökad utbildning för nuvarande sysselsättning/yrke

 Behov av studier för återinträde på arbetsmarknaden Annat behov. Ange vilket

VARFÖR FOLKHÖGSKOLA (Sätt ett kryss för det eller de alternativ som stämmer bäst)

Utöver de handlingar som angivits bifogas till Författarlinjens ansökan minst två egna texter prosa och poesi. 
Skrivarlinjen på Distans, bifoga 2 texter i valfri genre (max 8 A4-sidor) samt ett personligt brev.

FÖR SÖKANDE TILL SKRIVAR LINJERNA

Ytterligare utrymme på sista sidan

FÖR SÖKANDE TILL KERAMIK LINJEN
Bifoga ett personligt skrivet brev på högst en A4 sida där du berättar om dig själv och varför du vill söka keramiklinjen. Arbetsprover tas ej 
emot.

FÖR SÖKANDE TILL ESTETISKA LINJEN
Bifoga ett personligt skrivet brev på högst en A4 sida där du berättar om dig själv och varför du vill söka estetisk linje. En CD-skiva med 3 
teckningar och 2 målningar i JPEG-format. (Se separat information om linjen.)

FÖR SÖKANDE TILL FOTO LINJEN
Bifoga ett personligt brev, 5 fotografier varav 3 bilder som hör ihop i ett tema samt 2 fria bilder och en berättelse kring dina inskickade 
bilder  på högst en A4 sida.

FÖR SÖKANDE TILL  ANIMATIONS LINJEN
Bifoga ett personligt skrivet brev på högst en A4 sida där du berättar om dig själv och varför du vill söka animationslinjen. 
Fem högupplösta JPEG-bilder på CD, varav minst tre ska vara teckningar samt en storyboard som berättar en kort historia. 

FÖR SÖKANDE TILL GLOBAL LINJEN
Bifoga ett personligt skrivet brev på högst en A4 sida där du berättar om dig själv och varför du vill söka Globallinjen.



SKRIVUTRYMME


