Ansökningsblankett

läsåret 2018-2019

Val av kurs Kryssa i den kurs du söker
Allmän kurs:

Nivå 1 - Möten

Nivå 3

med profilen

Nivå 2 - Mål & Drömmar

Polisförberedande
Beteendevetare

SVA Grund

Särskilda kurser:

Bibel

Grafisk design • Video • Webb

Hälsocoach

Evenemang och värdskap – en termin

Äventyrscoach

Pilgrim och kommunitetsåret

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Postnummer

Telefon mobil

E-post

Postort

Jag har genomgått följande delar av allmän skolutbildning
Skolform

Inriktning / program/ utbildning/ skolans namn

Antal år

Avslutat år

Grundskola
Gymnasium
Komvux
Folkhögskola
Annan utbildning
och kurser

Jag har arbetat med följande
Företag

Arbetsuppgift

Tidsperiod

Nuvarande sysselsättning

Skolans registreringar
Ankomstdatum:....................................
 Registrerad ....................

 Antagen
....................
 Reservbrev ....................
 Antagningsbrev...............

 Välkomstbrev.....................
 Återbud
....................
 Betald bekräftelseavgift
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Jag är medlem/aktiv i följande förening, organisation, kyrka (ange ev. ledaruppgifter)

Skriv en kort motivering till varför du söker till Hjälmared
För sökande till Bibel, Hälsocoach, Äventyrscoach, Grafisk design • Video • Webb, samt till Polisprofil på Allmän Kurs skall en seprat A4-sida med
din motivering bifogas, enligt instruktioner för respektive kurs.

Jag hänvisar till följande referenser
Två personer som känner dig väl, t.ex. arbetsgivare eller lärare.
Titel

Namn

Boende
Jag vill inte bo på internatet
Jag vill bo på internatet
Enkelrum
Delat rum

Tel. arbete

Tel. bostad

Bilagor
Följande dokument skall bifogas

Personbevis för studier
Skriv ut på skatteverket.se eller ring Skatteverket på telefon 0771-567 567

Styrkta kopior på skolbetyg och arbetsbetyg/intyg
För sökande till Allmän kurs är det viktigt att vi får kopior på dina grundskole- och
gymnasiebetyg.

Motivering / Personligt brev
För ansökan till Bibel, Hälsocoach, Äventyrscoach, Grafisk design • Video • Webb,
samt till Polisprofil på Allmän kurs

Underskrift
Jag har tagit del av informationen om skolan och är villig att respektera den
kristna livssyn och den anda i vilken skolan önskar arbeta.
Datum

Underskrift

PS. Hur har du fått information om Hjälmared? (kryssa en eller flera)
Annons i .......................................
Vän eller bekant
Sökning på internet

Folkhögskola.nu
Studentum
Facebook
Spara din ansökan på din dator.
Skriv sedan ut den och skicka
tillsammans med bilagor till:

version 43172

Hjälmareds hemsida
Annat.............................................

Hjälmared Folkhögskola
Hjälmareds allé 20
441 95 Alingsås

