
Postnr   _________________________________

Postadress  _________________________________

Telefonnr  _________________________________

E-post   _________________________________

Efternamn  ______________________________

Förnamn   ______________________________

Personnr  ______________________________

Gatuadress   ______________________________

Jag söker Allmän Kurs (Välj inriktning nedan)
Information om de olika inriktningarna hittar du i våra foldrar

UtGym
Fullgjord utländsk gymnasieutbildning men saknar grundläggande behörighet till 
högskolan

Gym3Yhsk 
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med behörighet till yrkeshögskola (men ej grund-
läggande behörighet till högskola) 

Gym3Hsk 
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med behörighet till högskola. Även utländsk gym-
nasieutbildning med komplettering till grundläggande behörighet.

Hog 
Högre utbildning

Tidigare utbildning: 

EjGrund     
Ej grundskolekompetens (även påbörjad/slutförd grundsärskola 
och gymnasiesärskola) 

Grund      
Grundskolekompetens 

Gym1       
Grundskolekompetens samt avbruten/ej fullgjord gymnasieutbild-
ning. Även avslutad gymnasiegång med studiebevis, men utan 
examen.

Gym2 
Fullgjord 2-årig gymnasieutbildning (det gamla linjegymnasiet)

Mitt mål med studierna  _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Skicka med kopior på betyg från tidigare utbildningar (Ex SFI D, grundskola, gym-
nasium, folkhögskola, KomVux etc)

Kommer du att söka studiestöd via CSN? NejJa

Du kan höra av dig efter 
vidstående datum men de 
som  sökt innan prioriteras vid
antagningsarbetet.

Sista ansökningsdag: 15/11 2021

Ej SFI D

10/1 - 3/6 2022 -- 17/8 - 20/12 2022
ANSÖKAN ALLMÄN KURS PÅ MEDLEFORS FOLKHÖGSKOLA

Referenser (Namn och telefonnummer till två personer som känner dig väl, antingen genom sitt 
arbete eller på annat sätt. Dock inte förälder, släkting eller nära vän).

Ämnesinriktning PULSHälsa Grund



MEDLEFORS FOLKHÖGSKOLA
Box 707

931 27 Skellefteå

Skicka din ansökan till 

....................................................................................................................................

                                          Underskrift
....................................................................................................................................

                                 Ort och datum

Skriv några rader om dig själv och berätta om varför du söker till Medlefors 
folkhögskola
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. För att stadsbidrag ska utgå för kurser kräver svenska 
myndigheter att all verksamhet ska rapporteras. Av rapporten ska framgå vilka personer som deltagit i kurs 
på folkhögskola. Därför är det nödvändigt att varje deltagare lämnar in uppgifter om namn och fullständiga 
personuppgifter.

För sökande och kursdeltagare
Deltagande i kurser på skolan är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men det är en för-
utsättning för att kunna söka till och delta i kurser samt att kunna genomföra kurserna på bästa sätt, för god 
deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och arkivering.

Personuppgifts- och Integritetspolicyn finns i sin helhet att tillgå på Medlefors hemsida.

För dig som söker Allmän kurs med hälsa, ämnesinriktning eller PULS vill vi att du så snart som 
möjligt bokar tid med vår studie- och yrkesvägledare, Johanna Larsson, så att vi kan göra en 
 studieplan. Du når henne på telefon 0910 - 575 50 eller på mejl: johanna.larsson@medlefors.se.


