Insikt med utsikt!

Datum 2018-03-01
Bilaga 6

Från ansökan till antagningsbesked
Antagning sker i huvudsak till höstterminen. På vår hemsida kan du se om vi öppnat upp
ansökan inför vårterminen, vilket kan ske för vissa utbildningar.
Löftadalens folkhögskola har som grundläggande krav att du ska ha klarat grundskolan,
eller motsvarande svensk grundskola, för att kunna vara behörig att söka till våra särskilda
kurser, så kallade långkurser. Att ha klarat grundskola, betyder att du ska ha G eller E i
alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig. Vi antar
också i första hand de sökande som önskar internat.
På Löftadalens hemsida under respektive kurs kan du läsa vilka särskilda förkunskaper
som gäller för de olika kurserna (se nedan).

Antagningsprocessen:
1. Du ansöker genom vår digitala ansökan på hemsidan. Skicka in en fullständig
ansökan innan sista ansökningsdatum med betygsdokument som visar att du är
behörig.
En fullständig ansökan innehåller:
•
•
•
•
•

Fullständigt ifylld ansökan
Bifogat personligt brev
Bifogat senaste betygsdokument där du visar att du minst klarat godkända
studieresultat från svensk grundskola.
Personbevis för studier, kan skickas in i efterhand via post.
Arbetsprover, i de fall detta anges på hemsidan under respektive kurs.
När du ansökt får du ett svarsmail där det framgår att vi tagit emot din ansökan.
Om din ansökan inte är komplett eller visar att du inte är behörig kommer du få ett
antagningsbesked om att du inte är antagen.

2. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara komplett.
3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev och eventuella
arbetsprover.
4. Du kallas till intervju och eller audition.
5. Vi ringer referenser.
6. Lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV beslutar om vem som skall antas.
7. Vid många sökande och likvärdiga meriter lottar vi om vem som blir antagen.
8. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft.
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Om du har blivit antagen:
När du fått ditt antagningsbesked är det viktigt att du går in på vår hemsida och
tackar ja eller nej till din utbildningsplats. Det framgår av antagningsbeskedet när
du senast skall tacka ja eller nej. Om du missar att svara ja i tid blir du struken och din
plats går till annan sökande.

Information när du tackat ja via bekräftelsemail:
1. Information om kursstart och incheckning på internatet
2. Får du inte ett boende på internatet framgår det i bekräftelsemailet när du senast
datum kommer att få besked om detta. (Gäller enbart deltagare som bor i
närområdet)
3. Information om vad som ingår i boendeerbjudande på internatet samt vad du själv
behöver ta med
4. Du hänvisas också att gå in på vår hemsida och läsa Guide till Löftadalens
folkhögskola - innehållande viktig information om Löftadalens folkhögskola.

Riktlinjer för antagning av nuvarande deltagare
Du som går nuvarande läsår och vill söka till nästkommande läsår ska söka genom den
digitala ansökan senast 30 april.
Förutsättningarna för att du skall antas till nästkommande termin är:
• Att du är behörig att söka inför nästkommande termin,
• Att skött dina studier och inte har någon oklar frånvaro.
• Du ska också ha betalat dina avgifter till skolan.
• Det är lärarna i samråd med deltagarstödsteamet och rektor, som på ett
gemensamt antagningsmöte, tar ställning till om du kommer att antas till
nästkommande termin/läsår (se Bilaga 18, Deltagarstöd och Deltagarstödsteamet).

Antagningskrav och urval för respektive kurs
På vår hemsida kan du läsa vilka specifika antagningskrav som gäller för respektive
utbildning. Vi antar också i första hand de sökande som önskar internat.

Antagning vid särskilda omständigheter
Under vissa speciella omständigheter såsom, tidigare missbruk, kriminalitet och tidigare
avstängda deltagarer kan din antagning villkoras. Villkorskraven kan vara exempelvis
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frivilliga och oregelbundna drogtester med behandling, täta närvarokontroller mm. Du kan
även bli provantagen till skolan.

Efter sista ansökningsdagen
Efter sista ansökningsdagen stängs den digitala ansökan. I vissa fall öppnar vi den digitala
ansökan igen, då följs samma antagningsprocess som ovan.
Reservlista
Antagning till reservplatser sker inte från någon numrerad lista. Antagande lärare väljer ut
sökande beroende på de som lämnat återbud.
Ett överintag på kurserna gör att reservlistan är minimal.
Som regel antar vi deltagarer ända fram till den femtonde dagen på terminen. Men senare
start kan förekomma.
Prova-på-vecka
Det finns möjlighet att komma hit för en prova-på-vecka eller studiebesök för att kunna
söka till nästa termin.
Arkivering av ansökningshandlingarna
Alla ansökningshandlingar sparas digitalt om du skickat in dem digitalt. Den sökande kan
på egen begäran få ut kopior på sina ansökningshandlingar.

Om en kurs upphör eller ställs in
Om en av skolans kurser ställs in på grund av för få sökande ska skolan delge detta till
den studerande senast en månad innan skolstart. I första hand erbjuds den sökande
studieplats på någon av skolans övriga kurser, där den är behörig att söka. Eventuella
avgifter återbetalas. Skolan är även behjälplig med att hitta alternativ utbildning på annan
folkhögskola.

Överklaga ett antagningsbeslut
Om du vill överklaga ett antagningsbeslut gör du det till rektorn skriftligt.
Därefter prövar rektorn ditt antagningsbeslut och skickar dig ett skriftligt svar.
Är du inte nöjd med rektorns beslut kan du överklaga till skolans styrelse.
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