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Ansökningsblankett
Journalistlinjen, Ljungskile folkhögskola
* Sista ansökningsdag är den 15 april.
* Av de sökande kallas ett urval till en antagningsdag på skolan i början av maj. Se hemsidan
för aktuella dagar – och reservera dessa redan nu! Du får då en möjlighet att träffa lärare
och se på skolan, samtidigt som vi får chansen att komplettera din ansökan. Dagen
innehåller intervju, en språkövning och ett test i nutidsorientering.
Informationsdagen är ett viktigt led i antagningen. Det är alltså betydelsefullt att du kan
medverka!
* I ansökningshandlingarna vill vi att du bifogar en kort berättelse om dig själv; varför du
söker Journalistlinjen och vad du tänker använda utbildningen till. Glöm inte eventuella
erfarenheter av radio, artiklar, foto m.m. Skriv max en A4-sida.
* Uppge också minst två referenspersoner.

Välkommen att söka till Ljungskile folkhögskola!
Lena Bengtsson, kursansvarig, tel.: 0736-44 65 46
Till denna anmälan skall Du lämna
• foto av passfototyp med namnet skrivet på baksidan
• kopior på betyg, intyg, arbetsprover
• övrigt som du vill bifoga
Jag söker följande kurs/kurser på Journalistlinjen:
q

Årskurs 1

*)
*)

q

Årskurs 2:

tidningsgren

radiogren

Du söker årskurs 2 endast om du har förkunskaper motsvarande årskurs 1

q

Jag tänker söka studiemedel.
Om du kryssat i rutan skickar vi dina personuppgifter och studieuppgifter via internet till
CSN när du blivit antagen. Ca två veckor därefter får du information från CSN om hur du
söker studiemedel.
Namnteckning

Datum
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och postadress

Telefon bostad

Hemortskommun

Nationalitet (ifylles ej av svensk medborgare)

Mobiltelefon

E-postadress

Telefon arbetet

Närmast anhörig

Telefon

REFERENSER
Uppge två personer, som känner dig väl, t.ex. en arbetsledare eller en lärare, som skolan får kontakta
Namn
Namn
Gatuadress

Gatuadress

Postadress

Postadress

Telefon arbete

bostad

Känner mig i egenskap av

Telefon arbete

bostad

Känner mig i egenskap av

UTBILDNING
Grundskola

Examensår

Gymnasium

Examensår

Annan utbildning

Examensår

NUVARANDE SYSSELSÄTTNING

PRAKTIK OCH ANSTÄLLNINGAR DE SENASTE FEM ÅREN
Arbetsgivare, arbetsuppgift

Tidsperiod

ÖVRIGA MERITER, T.EX. GENOMGÅNGNA KURSER

MOTIVERING.
SKRIV HÄR EN KORTFATTAD MOTIVERING FÖR DIN ANSÖKAN – DITT MÅL MED STUDIERNA

HUR FICK DU REDA PÅ LJUNGSKILE FOLKHÖGSKOLAS KURSER?

