Ansökan avser:

HÖSTTERMINEN 2017

VÅRTERMINEN 2018

Vindelns
folkhögskola
TILL DIN ANSÖKAN SKA DU BIFOGA: 1) Kopior av skolbetyg och andra utbildningsintyg (vidimerade, bevittnade) 2) Kopior av arbetsbetyg/intyg (vidimerade, bevittnade). 3) Personligt brev där du
berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt. Det är nödvändigt att dessa handlingar finns med vid ansökan. Om de saknas kommer din ansökan inte att behandlas. Om du i din
ansökan har utelämnat information som är viktig för oss förbehåller vi oss rätten att ompröva antagningsbeslutet. Du kan också anmäla dig på vindelnsfolkhögskola.se.

DINA PERSONUPPGIFTER
Samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket) och efternamn

Personnummer (10 siffror)

E-post

Telefonnummer

Postadress

Bostadsadress

Mobiltelefon

Nationalitet (om ej svensk)

UPPLYSNINGAR OM NÄRMAST ANHÖRIG
Förnamn och efternamn

Släktband

Telefonnummer

E-post

KRYSSA FÖR DEN UTBILDNING DU SÖKER
ALLMÄN KURS I UMEÅ
1 – 3 ÅR, UMEÅ

ALLMÄN KURS I VINDELN
1 – 3 ÅR, VINDELN

ALLMÄN KURS I ÅSELE
1 – 3 ÅR, ÅSELE

ALLMÄNNA KOCKSKOLAN
HELTID 2 ÅR, VINDELN

BYGGNADSVÅRD
HELTID 1 ÅR, VINDELN

FÄRG OCH FORM I INREDNING
HELTID 1 ÅR, VINDELN

HUD- OCH SPATERAPEUT
HELTID 1 ÅR, VINDELN

HÄLSOPEDAGOG
HELTID 1 ÅR, VINDELN

TRÄ OCH SMIDE
HELTID 1 ÅR, VINDELN

JAG VILL HA EXTRA STÖD:
LÄSA OCH SKRIVA

JAG VILL HA EXTRA STÖD:
MATEMATIK

JAG VILL HA EXTRA STÖD:
SVENSKA

EJ GRUNDSKOLEKOMPETENS

GRUNDSKOLEKOMPETENS

GRUNDSKOLA SAMT PÅBÖRJAT
GYMNASIUM, ETT ÅR MEN EJ TVÅ

2-ÅRIGT GYMNASIUM ELLER
MOTSVARANDE (KOMVUX, FHSK)

UTLÄNDSKT GYMNASIUM MEN
EJ BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA

3-ÅRIGT GYMNASIUM MED BEHÖRIGHET TILL YRKESHÖGSKOLA

3-ÅRIGT GYMNASIUM MED
BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA

HÖGRE UTBILDNING

DIN UTBILDNINGSBAKGRUND

MERITHANDLINGAR
JAG BIFOGAR STYRKTA
KOPIOR AV SKOLBETYG

Bilagor från nummer:

till:

JAG BIFOGAR STYRKTA KOPIOR
AV ARBETSBETYG/INTYG

Bilagor från nummer:

till:

REFERENSER
Två referenser ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller
någon från en förening du är aktiv i. Som referens får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid)

Namn, titel och telefonnummer (dagtid)

INTERNAT OCH MAT
JAG VILL BO PÅ SKOLANS INTERNAT

JAG VILL TA MED HUSDJUR

JAG ÄR ALLERGISK MOT:

JAG BEHÖVER SPECIALKOST
(och kontaktar själv köket)

DINA PERSONUPPGIFTER

SKOLANS
ORDNINGSREGLER

När din ansökan kommer in till Vindelns folkhögskola registre-

rebefordras till Folkbildningsrådet (fbr) som har till uppgift att

ras dina personuppgifter, vilken kurs du vill gå, din utbildnings-

fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor.

bakgrund, csn för studiemedel och eventuella önskemål om
boende i datorprogrammet SchoolSoft.

Vi kan inte behandla en ansökan som saknar dina personuppgifter. Med din underskrift godkänner du att vi registrerar dina

När du sökt till oss skickar vi dina uppgifter till csn för att
du ska kunna söka studiemedel. Vi skickar även in statistikupp-

uppgifter enligt ovan. Har du frågor är du alltid välkommen att
ringa oss på 0933-136 00.

1
På Vindelns folkhögskola tar vi ansvar för
varandra. Det innebär att vi bryr oss på
riktigt, ser våra medmänniskor och uppskattar olikheter.

gifter till Statistiska Centralbyrån (scb). Dessa uppgifter vida-

2

ANTAGNINGSKRITERIER
Din ansökan behandlas och beslutas om av kursansvarig i sam-

och vi kommer att beakta detta vid antagningen.

råd med rektor. Ditt personliga brev har mycket stor betydelse

En plats hos oss förutsätter att du delar våra grundläggande

för dina möjligheter att studera hos oss. På Vindelns folkhögsko-

värderingar om alla människors lika värde, demokrati och so-

la strävar vi efter så stor mångfald som möjligt i varje kursgrupp

lidaritet.

3

SKOLANS DROGPOLICY
Vindelns folkhögskola har en drogpolicy som innebär att du inte

drogbruk. Effekten kan bli att hänsyn och solidaritet försvinner.

får använda eller inneha någon form av droger inom skolans

Om du känner att du aktivt vill medverka till att hålla vår

område. Med droger avser vi alkohol, narkotika, dopingpreparat

drogpolicy levande är du välkommen att bo och studera hos oss.

och övriga preparat som inte är förskrivna av läkare.

Tycker du att vi ställer för höga krav på dig i detta avseende före-

Studerande och personal har ett gemensamt ansvar för att
alla som kommer hit ska få studera i en stimulerande och av-

slår vi att du själv ordnar ditt boende i en miljö som mer svarar
mot dina behov eller att du omprövar ditt val av skola.

spänd miljö. Trivsel och sammanhållning kan lätt slås sönder av

KOSTNADER FÖR DIG SOM STUDERAR I VINDELN
All undervisning vid Vindelns folkhögskola är kostnadsfri och

bland annat fika i samband med gemensamma informations-

läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial,

träffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, mu-

längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala

sikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på inter-

själv.

natet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan

Om du bor på internatet betalar du 4200 kronor per månad

köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka lun-

(september – maj) för boende, frukost, lunch och middag. Om

cher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

du väljer att avstå middagen blir priset istället 3400 kronor per
månad. I priset ingår inte kost för undervisningsfria dagar. Till-

Du som istället går på någon av våra dagfolkhögskolor (Umeå
eller Åsele) betalar en serviceavgift på 300 kronor per läsår.

gång till kök finns i anslutning till ditt boende. Du som bor på
internatet betalar 500 kronor i nyckelpant. Dessa pengar får du

materialkostnader

tillbaka när rummet är utstädat.

Du som studerar Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Häl-

Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår

Närvaro är obligatorisk vid av skolan organiserad undervisning (exempelvis schemalagda lektioner, projektorganiserad
undervisning, studiebesök, föreläsningar)
och vid av kursrådet eller arbetsplatsträffen beslutade gemensamma arrangemang
(exempelvis temadagar, friluftsdagar, föreläsningar, veckosamlingar).

sopedagog, Spaterapeut eller Trä och smide betalar 1500 kronor
per termin för kursmaterial.

Skolan är drogfritt område. Detta innebär
att alkohol, narkotika, dopingpreparat och
övriga preparat som inte är förskrivna av
läkare inte får intas eller förvaras inom
skolans område.
Det innebär också att ingen får uppträda
berusad inom skolans område. Det är tillåtet att gå hem till sitt rum om man druckit
alkohol på annan plats, men det förutsätter att man inte stör andra boende.
Vår drogpolicy gäller även all övrig verksamhet som bedrivs i skolans namn även
om denna verksamhet inte är förlagd inom
skolans område. Som exempel kan nämnas
studieresor, studiebesök, utbildning och
konferenser.

4
Skolan arbetar med hälsa och friskvård och
strävar efter rökfrihet. Rökning får endast
förekomma på anvisad plats.

5
För att boendemiljön ska bli så trivsam
som möjligt är det viktigt att alla visar
varandra hänsyn. Det innebär till exempel att ljudnivån ska vara rimlig och att
alla ska hjälpa till att städa gemensamma utrymmen. Rummen ska återställas i
ursprungligt skick vid avflyttningen och
skador utöver normal förslitning kan leda
till ersättningsskyldighet.

6

ADRESSÄNDRING
Om du planerar att tillfälligt befinna dig på annan adress, el-

inte bekräftar ditt antagningsbesked kan din utbildningsplats

ler om du flyttar, är det viktigt att du kontaktar skolan. Om du

gå förlorad.

På elevhemmet Tuna är det tillåtet att ta
med de vanligast förekommande husdjuren. Djuret ska vara rumsrent, ha giltiga
vaccinationer och vara ansvarsförsäkrat.

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT
Jag har tagit del av skolans drogpolicy (se ovan) och kommer att avstå bruk av droger när jag vistas på skolområdet, samt vid all verksamhet i skolans regi. Jag har läst ”Angående dina personuppgifter” (se ovan) och med min underskrift godkänner
jag att mina personuppgifter registreras för skolans administration. Jag har tagit del av och tänker följa skolans ordningsregler (se ovan). Min ansökan innehåller korrekta uppgifter.

Datum

Ort

Skicka din ansökan till: Vindelns folkhögskola, Box 39, 922 21 VINDELN
Om du har några frågor eller vill veta mer om skolan, tveka inte att höra av dig
Telefon: 0933-136 00 E-post: info@vindelnsfolkhogskola.se

Underskrift

