
Ansökningsformulär - Vårdinge by folkhögskola
OBS!

• Sista ansökningsdag för Allmän kurs Distans Ht 2019 är löpande till 2019-04-17.
• Sista ansökningsdag för Trädgård & Hantverk 2019 är 2018-10-06.
• Sista ansökningsdag för Ekologisk odling-distans 2019 är 2018-12-01.
• Sista ansökningsdag för övriga kurser är löpande till och med 2019-04-17. 

Namn (förnamn & efternamn): 

Personnummer:  

Adress: 

Postnr: Postadress: 

Telefon: Mobil: 

E-post:

 Född i:  Medborgarskap:  

Närmast anhörig, namn och telefon (dag och kvällstid):  

Vem vill du att vi ska kontakta av familj eller närstående om något skulle hända dig? 
(uppge namn och telefon dag- och kvällstid):  

Referensperson, namn och telefon:  

Genomgången utbildning 
(OBS! endast ett alternativ): 

 Ej genomgått grundskola
 Grundskola
 Avbrutit gymnasiet
 2-årigt gymnasium
 3-årigt gymnasium
 Högskola eller universitet

Tänker du söka CSN lån/bidrag? 
 Ja  Nej



Allmän kurs profil Måleri och Skulptur 

Allmän kurs profil Konst och Hantverk 

Allmän kurs profil Trähantverk 

Allmän kurs profil Keramik
Allmän kurs - distans
Allmän kurs - distans - Örtträdgård
Allmän kurs - distans - Ekovegetariskt kök

Om jag blir kallad till intervju har jag möjlighet att komma: 
Fredag 27 april 2018 
Lördag 5 maj 2018

Ansökan till Vårdinge by folkhögskola

Jag söker följande kurser (ange turordning om du söker flera linjer): 

Start hösten 2018

Start våren 2018 
Ekologisk odling - Trädgård & Hantverk 
Allmän kurs profil Trädgård 
Ekologisk odling - distans 
Allmän kurs - distans 

Om jag blir kallad till intervju har jag möjlighet att komma: 

Lördag 21 oktober 2017 

Fredag 27 oktober 2017

Jag önskar i mån av plats bo på skolan:

Litet rum (7 st)
Mellanstort rum (35 st)
Stort rum (7 st)

Eftersom skolan har begränsat antal rum, fördelas rummen i den turordning som 
anmälningsavgiften betalats efter antagningen. 

oJag vill inte bo på skolan men äter mat (obligatoriskt) mitt på dagen som kostar 70 
kronor per skoldag. 

Vårdinge By Folkhögskola har ett vegetariskt kök 

Material 
Betalas nio månader: Måleri och Skulptur 900 kr/mån, Keramik 1 300 kr/mån, Konst och 
Hantverk 900 kr/mån, Trähantverk 900 kr/mån och Trädgård & Hantverk 600 kr/mån i 10 
månader. Allmän kurs Distans 500 kr/läsår. 

Rum 
För Trädgårdslinjen 10 månader, för övriga kurser 9 månader: Litet rum 1 500 kr/månad, 
mellanstort rum 2 000 kr/månad, mellanstort rum med egen toalett 2 100 kr/månad, stort 
rum 2 500 kr/månad och delat stort rum 1 250 kr/mån. 

Deposition  
Om du hyr rum erlägger du en deposition på 1 000 kr som återfås vid avflyttning vid 
godkännande från husmor.

Ekovegetariskt kök 
Måleri och Skulptur 
Konst och Hantverk 
Trähantverk
 Keramik
Ekovegetariskt kök - distans
Ekovegetariskt kök
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Ansökan till Vårdinge by folkhögskola

Vårdinge by folkhögskola arbetar alkohol- och drogfritt och med rökfri 
inomhusmiljö. 
 Jag har förstått att skolan är alkohol/drogfri. Om jag blir antagen är jag beredd att underteckna en
överenskommelse i detta ärende.
 Jag godkänner att bilder som ev. tas på mig under skolåret får användas på skolans hemsida och
informationsmaterial.
 Jag godkänner att mina personuppgifter dataregistreras för skolans administration.
 Jag är allergisk mot

Jag fick höra om skolan och kursen genom: 
 Internet – sökord:
 Skolans hemsida
 www.folkhögskola.nu
 Folkhögskolekatalogen
 Vän eller liknande
 Annat:

För att vi ska kunna behandla ansökan måste alla nedanstående 
uppgifter bifogas! 
• Ett personligt brev om dig själv och varför du vill gå på kursen
• Personbevis (hämtas på Skatteverkets hemsida)
• Kopior av senaste skolbetyg
• Nytaget foto av dig själv
• Namn o telefonnummer till referensperson

Kursdeltagare på skolan är olycksfallsförsäkrade. Om du bor på internatet bör du 
komplettera med hemförsäkring. 

Datum...............................    Sökandens underskrift..................................................................... 

Skicka till:

Vårdinge by folkhögskola 
Edesta 90
153 96 Mölnbo

eller

kontakt@vardinge.fhsk.se
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