Ansökan till långa kurser läsåret

/

Furuboda folkhögskola, 296 86 Åhus, fhsk@furuboda.se, folkhogskola.furuboda.org

Jag söker till:
Allmän kurs Behörighet (bifoga betygskopior)
Allmän kurs Malmö (bifoga betygskopior)

Plats för foto

Allmän kurs Framtid
Allmän kurs Omvärld
Assistentkursen
Baskursen
IT-kursen
Musiklinjen		Instrument
Musikverkstan		Instrument
På väg...igen
Idrotts- och föreningskurs
Prova på dagar i .........................................................................................................
Behörighetsprofil, ej valbar för Allmän kurs Behörighet, Assistentkurs och Musiklinjen

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefon
Mobil

Postadress
E-post

Kommun (folkbokförd)
Kontaktperson/anhörig

Telefon

Tidigare utbildning (bifoga betyg)
Grundskola

Grundsärskola

skola/ort

Avslutad

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola

skola/ort

Avslutad

Högskola

skola/ort

Avslutad

Folkhögskola

skola/ort

Avslutad

Annan utbildning

skola/ort

Avslutad

Tidigare/nuvarande anställning, praktik mm

Referenser (t.ex lärare eller arbetsgivare, ej familjemedlem)
Telefon/Mobil

E-post

Telefon/Mobil

E-post

    

Internat
Önskar bo på skolans internat
Önskar stöd

Kommer att pendla
CSN (Kom ihåg att anmäla på www.csn.se)

Studiestöd/Assistans

Behandling
Sjukgymnast

Ref.

Logoped

Ref.

Arbetsterapeut

Ref.

Kurator

Ref.

Sjuksköterska/läkare

Ref.

Annan

Ref.

Medicinsk information som skolan behöver känna till
Funktionsvariation:
Allergi:
Diet:
Mediciner:
Diagnos:
Bifoga läkarintyg/utredning
Läs- & skrivsvårigheter:

Antagningskrav
•
•
•

ett studiebesök samt HäroNu-samtal. Uppspel för Musiklinjen. Samtal för Assistentkursen
Varit på prova på dagar, gäller endast kurser med skolassistent.
Skickat in en fullständig ansökan med bilagor och ev betygskopior.

Allmänna regler och policydokument
•
•
•
•

Alla ämnen som ingår i kursen är obligatoriska. Individuella schema upprättas.
Vid frånvaro över 15% kommer inga omdömen att utfärdas eller intyg att utlämnas.
Studierna kan inte påbörjas förrän samtliga avtal är undertecknade.
Studierna är kostnadsfria. För dig som bor på skolan faktureras logi, mat och behandlingsinsatser enligt  i förväg upprättat avtal. Alla studerande på skolan betalar en serviceavgift. (1350:-/termin)
Din ansökan registreras med personuppgifter i Furubodas redovisningssystem samt i Schoolsoft.

Policydokument som ska undertecknas i samband med skolstart.
• Mobbning - skolan har nolltolerans, mot alla former av mobbning kommer åtgärder att vidtas
• Alkohol - all förtäring av alkohol på skolan är förbjuden
• Droger - enligt svensk lagstiftning är all hantering av narkotiska preparat förbjuden och den som bryter mot
detta får avbryta sina studier samtidigt som det sker en polisanmälan.

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Ort

