Ansökan till Kävesta folkhögskola
Läsåret 2019 - 2020

Sid 1 av 2

Gör helst din ansökan via skolans hemsida www.kavesta.fhsk.se och systemet Schoolsoft. I Schoolsoft kan
du smidigt se all information (status, reservplats, m.m.) om din ansökan. I Schoolsoft kan vi lätt ta kontakt med
dig om vi behöver ytterligare uppgifter eller vill informera dig om något angående ansökningen.
Om du hellre vill ansöka via brev så kan du fylla i och skicka in denna blankett:

Personuppgifter
FÖRNAMN
EFTERNAMN
ADRESS
POSTNUMMER & ORT
TELEFON HEM

MOBIL

PERSONNUMMER
E-POST

Tidigare studier & yrkeserfarenhet Bifoga kopior på betyg, samlat betygsdokument eller annat intyg på var du har studerat.
Grundskola (namn & antal terminer)

Gymnasiestudier (linje/program & antal terminer)

Annan utbildning/yrkeserfarenhet

Referenser (namn & telefonnummer till exempelvis lärare eller arbetsgivare)

Kryssa för den linje och inriktning du söker

Om du vill söka till fler än en linje eller inriktning, skicka in flera separata ansökningsblanketter.

ALLMÄN KURS

HÖSTTERMINEN 2019

VÅRTERMINEN 2020

Glöm inte att skicka in kopior på dina betyg även om de är ofullständiga, samt kopior på arbetsgivarintyg om du har arbetat. Vi går igenom
ditt samlade betygsdokument när du kommer på intervju. Då kan vi se vilka behov du har och hur din studieplan hos oss kan se ut.
Skriv under ansökningsblanketten på nästa sida!
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Kryssa för den linje och inriktning du söker

Om du vill söka till fler än en linje eller inriktning, skicka in flera separata ansökningsblanketter.

DANSLINJEN

Rangordning antagningsprov:

8/4

9/4

15/4

16/4

Vi vill att du kompletterar din ansökan med ett personligt brev, där du beskriver din dansbakgrund
och berättar varför du vill gå på Kävestas danslinje. Rangordna de tre dagar du helst vill komma på
antagningsprov 1-3, där 1 är den dag du helst vill komma.

KONST- & FORMGIVNINGSLINJEN
Vi vill att du kompletterar din ansökan med ett personligt brev, där du beskriver ditt intresse för
konstnärligt skapande och varför du vill studera på Konst- & formgivningslinjen.

MUSIKLINJEN

KLASSISK

JAZZ, POP & ROCK

PREPARANDKURS

Jag söker på följande huvudinstrument:
Antal år jag spelat mitt huvudinstrument:
Sökande till JPR-inriktningen väljer ett valfritt stycke ur låtbanken på vår hemsida (meddela vilket vid provdagen). Sökande till
klassiska inriktningen och preparandkursen spelar eller sjunger två valfria stycken vid antagningsprovet, skriv dem här:

Vi vill att du kompletterar din ansökan med ett personligt brev, där du beskriver din musikaliska
bakgrund och motiverar varför du vill gå Musiklinjen.

INTERNATALTERNATIV
Endast för sökande till linjerna Dans, Konst & formgivning samt Musik. Vi kan ej garantera enkelrum.
Jag vill helst bo i:

Namnteckning

Ort & datum

DUBBELRUM

ENKELRUM

Skicka ansökan till:
Kävesta folkhögskola
697 94
Sköllersta

