
Ansökan till kurs Hellidens folkhögskola
Läs noga anvisningarna på kursens webbsida innan du ansöker så du får med alla bilagor 

och skriver ev. brev rätt.  

kryssa i vad som gäller för dig,  

Referenser (skall alltid anges)

Ange två personer som känner dig väl och som du vill referera till. Skriv också vilken relation du har till 
referenten, t ex arbetsgivare, lärare. Namn, telefon (dag/kvällstid), mobil. Du måste ha tillstånd av 
referenterna att ange dem här och att vi får registrera deras uppgifter. 

Namn

Adress

Postnummer o postadress

Kommun

Telefon vi kan nå dig på

Epost 

Ej grundskolekompetens

Grundskolekompetens

 Påbörjad gymnasieutbildning

  2-årig gymnasieutbildning

 3-årig gymnasieutbildning 

  Komvuxstudier

  Folkhögskola

Högre utbildning, antal år

Utländsk utbildning, antal år

Arbete, antal år

Min nuvarande sysslesättning



Ansökan till kurs Hellidens folkhögskola
Jag söker dessa kurser, mitt förstaval överst 

Du ska alltid sända med ett personbevis för studier och ibland betygskopior, till en del kurser även ett brev 
och arbetsprover. kryssa i vad du skickar med. 

Internat, vi behöver denna uppgift för vår planering. Du kan alltid ändra ditt val senare. Kryssa i dina val 

Studiemedel, Personuppgiftsbehandling och underskrift kryssa i dina val. 

När du söker en kurs hos oss ingår du ett avtal med Helliden där vi lovar att pröva dina möjligheter att få en 
plats på vår kursa. För att kunna göra detta behöver vi hantera dina personuppgifter. Om du tänker söka 
studiemedel kommer vi även att föra över dem till CSN. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina 
personuppgifter här: https://helliden.se/om-helliden/hantering-av-personuppgifter/ 
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Personbevis för studier

 Betygskopior och intyg

Arbetsprover, antal

Jag vill bo i enkelrum

Jag vill bo i dubbelrum

Jag vill inte bo på Helliden

Jag söker en distanskurs

Jag tänker söka studiemedel hos CSN

Jag tänker inte söka studiemedel hos CSN

   Jag går med på att ni behandlöar mina personuppgifter och intygar att jag har referenternas 
tillstånd att lämna deras uppgifter

  Jag söker angivna kurser och kommer att hålla mina kontaktuppgifter aktuella under 
ansökningsperioden.

Namnteckning

Namnförtydligande Datum

https://helliden.se/om-helliden/hantering-av-personuppgifter/

