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Ansökningsblankett 
 

SKICKAS TILL 

Sommenbygdens Folkhögskola, Ydrevägen 13, 573 35 Tranås 

 

PERSONUPPGIFTER  VAR GOD TEXTA 

Namn …………………………………… Personnummer …………………………………… 

Adress …………………………………… Telefonnummer …………………………………… 

Postnummer …………………………………… Mobilnummer …………………………………… 

Ort …………………………………… Epost …………………………………… 

    

 

TIDIGARE UTBILDNINGAR  

Skolans namn 

Hur många års 

studier? 

Utbildningen 

avslutad när? 

Grundskola 
Bifoga senast erhållet betyg/intyg från  ………………………………………… …………. …………… 

Gymnasieskola 
Bifoga senast erhållet betyg/intyg från  ………………………………………… …………. …………… 

Folkhögskola 
Bifoga senast erhållet betyg/intyg från  ………………………………………… …………. …………… 

Annan utbildning 
Bifoga senast erhållet betyg/intyg från  ………………………………………… …………. …………… 

Annan utbildning 
Bifoga senast erhållet betyg/intyg från  ………………………………………… …………. ……………. 
 

 PERSONBEVIS (fås från Skatteverket 020-567 000 eller www.skatteverket.se) 

 

 

PRAKTIK OCH ANSTÄLLNINGAR   Ange de två senaste: 

Plats …………………………………………………………… Tid ………………………… 

Referens 
(namn) …………………………………………………………… Tel. ………………………… 

Plats …………………………………………………………… Tid ………………………… 

Referens 
(namn) …………………………………………………………… Tel. ………………………… 

Nuvarande sysselsättning …………………………………………………………………………...…… 
 

Inkom den  

 

Antagen den 

 

Till kursen 

 

 

 

Sign 

 



 

 

 
Ydrevägen 13, 573 35 Tranås | Tel: 0140-659 60 | info@sommenbygdensfolkhogskola.se 

Bankgiro: 5188-1944 | Org. Nr: 826500-5077 

Fyll i dina uppgifter – komplettera med nödvändiga kopior och posta din ansökan till: 

Sommenbygdens Folkhögskola, Ydrevägen 13, 573 35 Tranås 

 

JAG SÖKER TILL 
Söker du flera utbildningar ange 1 (i första hand), 2 (i andra hand) osv. Annars sätt kryss i rutan. 

 

ALLMÄNNA KURSER INRIKTNING ange 1 (i första hand), 2 (i andra hand) 

     

 ALLMÄN KURS (grundskolenivå)  Inriktning beteendevetenskap                 Inriktning musik 

 

 ALLMÄN KURS (gymnasienivå)  Inriktning allmän 

 

   Inriktning E-sport 

 

SÄRSKILDA KURSER 
 

 PERSONLIG UTVECKLING (Löpande antagning) 

 

 SOCIALPEDAGOGUTBILDNING Yrkesutbildning 

 

 FÖRBEREDANDE POLIS- OCH KRIMINALVÅRDSUTBILDNING  

 

 MUSIKLINJEN  Huvudinstrument ………………………………………………………… 

Bifoga ett brev där du anger dina tidigare musikaliska erfarenheter samt referenser. Noter skickas via epost. 

 

DISTANSKURSER 
 

  Jag anmäler till kurs …………………………………………………………………… 

 

 

PERSONLIGT BREV 

Vi vill att du beskriver dig själv, berättar varför du söker en utbildning och vilka dina målsättningar är. 

Bifoga ditt brev till denna ansökan! 

 

Om du har svår allergi, särskilda kostönskningar eller behöver tekniska hjälpmedel måste 

vi får veta detta redan vid ansökan. 

 

 

STUDIEMEDEL 

Tänker du söka studiemedel? När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” 

som finns på www.csn.se 

 

  

BOENDE 

Skolan har inget internat utan du måste själv ordna ditt boende.  Du hittar en lista med 

hyresfastighetsägare på Tranås kommuns hemsida;  

http://www.tranas.se/byggaboende/boitranas/hyraellerkopabostad.7569.html 

____________________________________________________________________________________________________ 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ort datum Underskrift 

Med underskriften godkänner du att dina personuppgifter dataregistreras för skolans administration 

samt att de överförs till CSN. 

 

 

 

http://www.csn.se/
http://www.tranas.se/byggaboende/boitranas/hyraellerkopabostad.7569.html

