
Ansökningsformulär - Vårdinge by folkhögskola   

• Sista ansökningsdag för Allmän kurs Distans Ht 2019 är löpande till 2019-04-17.  
• Sista ansökningsdag för Ekologisk odling Trädgård och Hantverk 2020 är 2019-10-06.  
• Sista ansökningsdag för Ekologisk odling distans 2020 är 2019-12-01.  
• Sista ansökningsdag för övriga kurser är löpande till och med 2019-04-17.  

Namn:_________________________________________________________________ 

Personnummer:_________________________________________________________ 
 

Adress:________________________________________________________________ 
 

Postnr:__________________________Ort:___________________________________  

Mobil:_________________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________  

Referensperson, namn och telefon:__________________________________________  

Utbildningsbakgrund (OBS! endast ett alternativ):  

Grundskolekompetens 
Ej fullgjord gymnasieutbildning 
2-årig gymnasieutbildning  
3-årig gymnasieutbildning med behörighet till yrkeshögskola 
Fullgjord utländsk gymnasieutbildning utan behörighet till svensk högskola 
3-årig gymnasieutbildning eller utländsk gymnasieutbildning med behörighet till svensk 
högskola 
Högskola/universitet  

Tänker du söka studiemedel från CSN?  

Ja Nej  

Jag söker följande kurs (ange turordning om du söker flera kurser) 

Start hösten 2019  

Ekovegetariskt Kök  Allmän kurs profil Ekovegetariskt Kök  



Måleri och Skulptur  Allmän kurs profil Måleri och Skulptur  

Konst och Hantverk  Allmän kurs profil Konst och Hantverk  

Trähantverk  Allmän kurs profil Trähantverk  

Keramik    Allmän kurs profil Keramik 

Jag söker följande distanskurs (ange turordning om du söker flera kurser) 

Start hösten 2019 

Allmän kurs distans 

Allmän kurs distans Örtträdgårdsdesign 

Allmän kurs distans Ekovegetariskt Kök 

Barnskötare med inriktning waldorfpedagogik  

 

Jag söker följande kurs (ange turordning om du söker flera kurser) 

Start våren 2020  

Ekologisk odling – Trädgård och Hantverk 

Ekologisk odling – Allmän kurs profil Trädgård och Hantverk 

Jag söker följande distanskurs (ange turordning om du söker flera kurser) 

Start våren 2020  

Ekologisk odling distans 

Allmän kurs distans  

En obligatorisk intervju måste genomföras för kurserna på plats för att ha 
chans att erhålla plats på kurs. Kallelse till intervju sker under 
vårterminen. 

Bekräftelse- och försäkringsavgift: 

500 kr betalas då du blivit antagen. Avgiften betalas ej tillbaka. 



Jag önskar i mån av plats bo på skolans internat (gäller ej distansutbildningar):  

Ja  
Jag vill inte bo på skolan men äter obligatorisk lunch som kostar 75 kronor per skoldag.  

Material 

• Ekovegetariskt Kök 500 kr/mån 
• Måleri och Skulptur 900 kr/mån  
• Keramik 1300 kr/mån  
• Konst och Hantverk 900 kr/mån  
• Trähantverk 850 kr/mån  
• Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk 700 kr/mån  

Materialavgift betalas i nio månader för kurser med start hösttermin och i tio månader för kurs 
med start vårtermin. 

Ekovegetariskt kök distans och Allmän kurs distans Ekovegetariskt Kök 500 kr/vårtermin 

Vid egna större arbeten bekostas materialet av deltagaren själv. Kostnader för studieresor 
tillkommer. 

Rum  

 Litet rum 1800 kr/mån 
 Mellanstort rum 2300 kr/mån 
 Mellanstort rum med egen toalett 2550 kr/mån 
 Stort rum 2800 kr/mån  

Delat rum 1400 kr/mån  

Du hyr ditt rum i nio månader (i tio månader för Ekologisk odling – Trädgård och Hantverk). 
Uppsägningstiden är två veckor. 

Deposition  

Om du hyr rum erlägger du en depositionsavgift på 1000 kr som återfås vid avflyttning efter 
godkännande från husmor.  

Vårdinge by folkhögskola arbetar alkohol- och drogfritt och med rökfri inomhusmiljö.  

Jag godkänner att mina personuppgifter dataregistreras för skolans administration, 
arkiveras enligt Arkivlagen (1970:782) samt raderas efter detta. 

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 tas på mig under skolåret får användas på skolans hemsida 
och informationsmaterial i några år och sedan raderas. (Har du särskilda skäl för att inte vara 
med på bild tar du upp det om du blir kallad på intervju).  

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste alla nedanstående uppgifter bifogas  

• Personligt brev 
• Personbevis för studier  
• Kopia på senaste betyg  
• Nytaget foto på dig själv  

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

 

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

 

Skicka till:  

kontakt@vardinge.fhsk.se 

eller  

Vårdinge by folkhögskola  
Edesta 90 
153 96 Mölnbo 

mailto:kontakt@vardinge.fhsk.se
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