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Ansökan till Gotland folkhögskolas deltidskurser 2017/18
1. Kurs

2. Kurs

3. Kurs

Namn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postnummer och postadress:
Telefon dagtid:

			

E-post:

Tänker du söka studiemedel?
q

Ja, om jag blir antagen till utbildningen har jag tänkt söka studiemedel från CSN.

OBS! Gäller endast vissa deltidskurser i Textil. Ordinare deltidskurser är inte CSN-berättigade.
När du kryssar i rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier 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 i mina sidor på www.csn.se
q

Jag har tagit del av skolans ordningsföreskrifter (se vår hemsida www.gotland.fhsk.se under ”Att söka till oss”).

För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används för att behandla ansökningshandlingar, för 		
fakturering samt för att sända våra kurskataloger. Vill du ha ytterligare information om hur uppgifterna används 		
eller vid ändring, är vi tacksamma för skriftligt besked till Gotlands folkhögskola, 623 50 Hemse.

Vänd

GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA
HEMSE
Storgatan 11, 623 50 HEMSE
Tel: 0498-20 36 50
E-post: folkhogskolan@gotland.se
www.gotland.fhsk.se
Plusgiro: 37 71 11 - 0

GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA
FÅRÖSUND
Kustparksvägen 6, 624 70 FÅRÖSUND
Tel: 0498-20 38 80
E-post:folkhogskolan@gotland.se
www.gotland.fhsk.se
Plusgiro: 37 71 11 - 0

Gotlands folkhögskola
Sammanställning av intyg och betyg
Du som söker till Ella pop-/rocklinjen fyller i en särskild ansökningsblankett, medan du som söker
till Musiklinjen fyller i en bilaga för kompletterande uppgifter.

1. Tidigare utbildning (styrks med bifogade kopior på intyg)
q

Grundskola, antal år

q

Påbörjat, ej avslutat gymnasium, linje/program

Antal år

q

2-årigt gymnasium/komvux, linje /program

Avslutad år

q

3-årigt gymnasium/komvux, linje/program

Avslutad år

q

Folkhögskola, linje

Antal år

q

Högre utbildning

Avslutad år

q

Annan utbildning

2. Praktik och förvärvsarbete (styrks med bifogade kopior på intyg)
Arbetsgivare:

q Har anställning

Praktikant/anställd som:

q Är arbetslös eller hotas av arbetslöshet

Anställningstid:

q Är pensionerad

3. R eferenser. Ange 2 personer; t ex arbetsgivare, lärare eller någon annan som känner dig väl. Ej anhörig.
Namn:

Telefon dagtid, även mobil nr:

4. Personbevis ska också bifogas din ansökan.
Personbevis beställer du från Skatteverket tel 0771-56 75 67 eller www.skatteverket.se/folkbokföring.
Obs! Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.

5. Skriv gärna några rader om dig själv.

OBS! Alla uppgifter ska styrkas med kopior på intyg och betyg som bilagor.

E-post:

