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Följande kurs/kurser sökes:  
Ange ditt förstahandsval med siffran 1 och andrahandsval med siffran 2.

Allmän kurs - Grundkurs 

Allmän kurs - 1-3 år - År 1
Allmän kurs - 1-3 år - År 2
Allmän kurs - 1-3 år - År 3
Allmän kurs - Naturvetenskapliga basår 1-2 år 
Allmän kurs - Samhäll med friskvård och hälsa

Personuppgifter, texta tydligt 

Efternamn, Förnamn Personnummer 

Gatuadress, fack eller box Telefon, bostaden 

Postnummer Postadress (stad) Mobiltelefon 

Län e-post

        Jag vill inte att mina personuppgifter lagras i skolan databas 

Tidigare utbildning (gör ett kryss i den rutan som passar in på dig). 

Grundskola .......... Avslutade år ………. 

Komvux, antal år ………. Avslutade år ………. 

Folkhögskola, antala år ………. Avslutade år ………. 

Gymnasieskola, antal år ………. Avslutade år ………. 

Högskola  

Pågående utbildning, ange vilken: _______________________________ 

Annan utbildning: ____________________________________________ 

Sysselsättning 
Vad är din nuvarande sysselsättning?: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Anställning praktik de senaste två åren (arbetsgivare och sysselsättning): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bifogas: 

Personbevis avseende studier 

Skolbetyg, styrkta kopior (inte original) 

Arbets- eller praktikintyg, styrkta kopior (inte original) 
Ansökan fortsätter på nästa sida >>> 

Ansökan 
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Hälsodeklaration: 

Synnedsättning 

Hörselnedsättning 

Allergi 

Rörelsehinder 

Neuroprykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD, Asperger etc) 

Psykisk ohälsa 

Annan sjukdom, nedsättning eller skada: 

Övrig information du tycker är viktig att vi får ta del av: 

Hur fick du reda på något om Folkhögskolan Hvilan? 

Berätta kort om dig själv och vad du förväntar dig av dina studier här på Folkhögskolan Hvilan? 

Ansökan ska vara skolan tillhanda senast den 1 juli. Därefter har vi antagning i mån av plats. 

Innan du skriver under ansökan vill vi påminna dig om för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt behöver 
den vara fullständig. Med fullständig ansökan menar vi att personbevis, tidigare skolbetyg/intyg samt eventuella 
arbetsintyg behöver bifogas till nyss ifyllt ansökningsformulär. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum/Underskrift (namnteckning) 

_______________________________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande (ditt namn textat) 

Ansökan vill vi ha senast den 1 juli. 
Du skickar den till: Folkhögskolan Hvilan, Box 23, 232 02  ÅKARP 

Du kan även fylla och skicka in din ansökan direkt via vår hemsida: www.hvilan.se 

Du kommer att få besked kring mitten av juli om du kommit in på kursen. Mer om vår antagningsprocess kan du läsa 
på vår hemsida.




