
 

 

Antagningskriterier Allmän kurs Österlens folkhögskola 

Krav för antagning 
 Komplett ansökan, se ansökningsinformationen på kurssidan 

 Du ska ha en dokumenterad drogfrihet i minst 8 månader om du tidigare har 

missbrukat alkohol eller andra droger 

 Om du saknar betyg i svenska eller i svenska på språkintro (grundskola SVA) 

genomförs ett språktest som ska motsvara SFI D-nivå.  

 Ansökan ska ha inkommit i tid. Skolan har löpande antagning under ansökningstiden. 

I mån av plats kan skolan göra antagningar efter sista ansökningsdag har gått ut. 

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats? 
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de 

sökande som uppfyller grundkraven. Allmän kurs är indelad i olika nivåer, baserat på 

omfattningskravet. Beroende på antal platser i dessa grupper kan urval behöva göras.  

 Skolan gör en bedömning av individens ansökan kopplat till vilken grupp man 

bör gå i. Antal lediga platser i respektive grupp avgör antalet nya antagningar 

som ska göras. 

 

 De som har deltagit i informationsmöte, antingen i grupp eller via individuella 

samtal prioriteras i urvalet. Vid dessa möten/samtal bedöms: 

o Förmågan att tillgodogöra sig lärarledd undervisning  

o Förmågan att vistas i grupp.  

o Förmåga att dela med sig av sina åsikter och kunskaper 

o Behovet av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan 

erbjuder.  

 

Så här går ansökan till  

 Du fyller i en komplett ansökan, detta görs via skolans hemsida. Vänligen observera 

vilka dokument som är obligatoriska att bifoga (exempelvis betyg och personligt brev) 

 Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan. Bekräftelsen kommer via ”mina sidor” 

senast en vecka efter att vi fått in din ansökan.  

 Kallelse till informationsmöte/samtal skickas ut via mina sidor.  

 Antagningsbesked eller om du hamnat på reservlista går därefter ut via mina sidor. Du 

kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan). 

Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.  

 Beslut om antagning fattas av verksamhetsansvarig/rektor. Om du inte blivit antagen 

och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor 

och därefter till skolans styrelse. Då skickar du ett mail till rektor med en förklaring av 

vad du tycker är felaktigt, ditt namn och personnummer.  


