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Riktlinjer för antagning 
 

ALLMÄNNA KURSER 

För att bli antagen till kursen görs en bedömning utifrån ansökan och de 

dokument som skickats in, dvs. dokument som styrker tidigare skolgång och 

arbetslivserfarenhet samt det personliga brevet. Samtliga sökande kallas också 

till träffar med gruppintervjuer. För att kunna bli antagen vill skolan försäkra 

sig om att den sökande förstår vad det innebär att studera på folkhögskola och 

att man är beredd att ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och 

studera tillsammans med andra. Det är mycket viktigt att man skickar med 

betyg och intyg för att vi ska kunna behandla din ansökan. 

 

SÄRSKILDA KURSER 

 

Hälsoutvecklare 

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes förkunskaper och meriter 

görs, exempelvis den sökandes motivering för att gå kursen, tidigare 

studieresultat och arbetslivserfarenhet. Vid urval premieras den sökande som 

har bäst förutsättningar att:  

● Kunna delta i det sammanhang och i den pedagogik som folkhögskolan 

erbjuder.  

● Efter utbildningen kunna arbeta med människors hälsa på individ- och 

gruppnivå. 

● Kunna delta i samtliga kursmoment. 

● För att bli antagen till PTM  krävs att den sökande har likvärdig utbildning 

motsvarande kursen Hälsoutvecklare.  
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Journalistik 

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes förkunskaper och meriter 

görs, exempelvis den sökandes motivering för att gå kursen, tidigare 

studieresultat och arbetslivserfarenhet. Vid urval premieras den sökande som 

har bäst förutsättningar att:  

● Kunna delta i det sammanhang och i den pedagogik som folkhögskolan 

erbjuder.  

● Efter utbildningen kunna arbeta med journalistik. 

● Kunna delta i samtliga kursmoment.  

● Premiera erfarenhet av utlandsvistelse och tidigare arbete med media.  

● För att bli antagen till tredje terminen krävs att den sökande har likvärdig 

utbildning motsvarande journalistkursens första grundår. 

Skriv- och konstkurserna 

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes förkunskaper och meriter 

görs, exempelvis den sökandes motivering för att gå kursen, tidigare 

studieresultat och arbetslivserfarenhet. Vid urval premieras den sökande som 

har bäst förutsättningar att:  

● Kunna delta i det sammanhang och i den pedagogik som folkhögskolan 

erbjuder.  

● Kunna delta i samtliga kursmoment.  

● Den sökande bör ha en utvecklingspotential i de text-/arbetsprover de 

skickar in och stor vikt läggs även vid det personliga brevet och motivet till att 

gå kursen. 

● För att få en dynamisk grupp premieras mångfald av arbetsprovernas genrer 

och konstnärliga uttryck. 

Övriga kurser 

● Se hemsidan 

 

 

 


