Kriterier för antagning och urval - allmän kurs
Ansökan
Ansökan lämnas med tillhörande bilagor (hälsodeklaration, betygskopior,
personbevis samt ett personligt brev). Ansökan kan lämnas elektroniskt eller i
pappersform.
Antagningskriterier
För att vara behörig sökande till allmän kurs, måste du uppfylla följande grundläggande kriterier:
Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav.
•
•
•
•

du ska ha fyllt 18 år senast det år kursen börjar
du ska skicka in en komplett ansökan,(inklusive hälsodeklaration,
personbevis samt ett personligt brev)
om du tidigare har haft missbruksproblem, alkohol och/eller droger,
måste du ha varit drogfri minst ett år före kursstart
du ska ha deltagit i en intervju

Du får besked om du kommer att bli kallad till intervju. Vid intervjun samtalar
vi bland annat om varför du vill läsa på Grimslövs folkhögskola, vad du vill få
ut av kursen och hur du vill använda kunskaperna som du får under läsåret.
Vidare går vi genom vilka ämnen du behöver läsa och du fyller i en ämnesvals
blankett. Du får gå runt på skolan, får kännedom om skolans inriktning och
miljö. Du får också information om mat och boende.
Urvalskriterier
Om det finns flera sökande till kursen än vad det finns platser, gör skolan ett
urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer i första hand
dem som:
•
•

har störst behov av att läsa allmän kurs, d.v.s. saknar 3- årig gymnasie
och/eller saknar behörighet till yrkeshögskola/högskola.
internatboende ger mervärde för deltagaren, därmed är det en fördel att
bo på skolans internat.

Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som :
•
•

bedöms vara motiverad att studera på Grimslövs folkhögskola
skolan bedömer om deltagaren kan tillgodogöra sig kursen utifrån de
resurser, pedagogiskt såväl som lokalmässigt
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Antagningen
Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Efter
intervjun får du inom tio arbetsdagar besked om antagning alt. avslag. Beslut
om antagning fattas av kursansvarig. Om du inte blivit antagen och tycker att
beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor.

Sirpa Gladenbring
Bitr. rektor
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