
 Kriterier för antagning till allmän kurs med inriktning och 
 arbetsprocessen 

 Allmän kurs på Fridhems folkhögskola ges endast på plats i Svalöv och är alltid på heltid. 
 Det går inte att enbart läsa inriktning. 

 Sökande som saknar grundläggande behörighet från gymnasial nivå eller grundskolenivå 
 prioriteras. Därefter sökande som har behörighet men saknar särskilda behörigheter, 
 därefter sökande som behörighet men upplever sig ha brister i kunskaper och färdigheter 
 eller som behöver förkovra sig inför högskoleprov. 

 Ansökning till allmän kurs med inriktning öppnar 15 februari till höstterminen och 15 
 oktober till vårterminen. Betyg, kursintyg etc. från tidigare skolgång ska bifogas ansökan 
 liksom personligt brev och ett nytaget fotografi av den sökande. 

 Någon eller några veckor efter att ansökningen har öppnat arrangeras ett Öppet hus på 
 skolan där den sökande får prata med inriktningslärare och eventuellt annan personal, träffa 
 deltagare och bli guidade på skolan. I samband med Öppet hus ges information om 
 folkhögskolan som skolform, om Fridhems folkhögskolas upplägg inklusive kostnader och 
 internat samt studieomdömessystemet, folkhögskolekvoten och andra skillnader i 
 förhållande till andra skolformer. Den sökande informeras också om hur lång tid hen behöver 
 för att slutföra sina studier. 

 Sökande som inte kan närvara vid Öppet hus kan antingen önska ett individuellt besök på 
 skolan eller göra en telefonintervju där ovanstående information ges. 

 I samband med eventuell antagning tas alltid referens och den sökande måste ange en 
 referent som är arbetsgivare eller lärare. Släktingar och vänner i dessa funktioner godkänns 
 inte som referenter. Andra bakgrundskontroller kan förekomma. 

 Under intervju med sökande med funktionshinder klargörs om skolan har kompetens eller 
 möjlighet att tillmötesgå de behov den sökande har. I sådana fall då så sker kan skolan 
 rekommendera andra skolor som är bättre lämpade. Enligt Socialstyrelsen är 
 funktionsnedsättning en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
 Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
 relation till omgivningen. 
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 Följande kriterier arbetas efter: 
 ●  Att den sökande är över 18 år. 
 ●  Att den sökande behöver läsa in gymnasiekurser och få grundläggande behörighet 

 till högskola eller yrkeshögskola. 
 ●  Att den sökande vill komplettera med särskilda behörigheter för en viss utbildning 

 på universitet eller högskola, i mån av plats. 
 ●  Att den sökande varit drogfri under ett år och samtycker till vår drogpolicy. 
 ●  Att den sökande kan och vill följa undervisning på plats på heltid. 
 ●  Samtal sker med sökande. 
 ●  Samtal sker med referensperson. 
 ●  Personligt brev. 
 ●  Betyg från tidigare studier vilket kan inkludera betygsdokument från grundskola 

 eller gymnasium, behörighetsintyg från folkhögskolor eller intyg om utländska 
 utbildningar, utlåtande om utländska betyg från UHR samt eventuella 
 arbetsgivarintyg. 

 ●  Den som söker till Allmän kurs grund bör vara godkänd på SFI D-nivå. 

 Allmän kurs nekar sökande i följande fall: 
 ●  Den sökande är överkvalificerad för antingen de behörighetsgivande ämnena eller 

 inriktningen. 
 ●  Den sökande har alkohol- eller narkotikaproblem som ligger närmre i tiden än 12 

 månader. 
 ●  Funktionshinder som skolan inte skulle kunna hantera. 
 ●  Bristande intresse och/eller motivation. 
 ●  Inlärningssvårigheter som skolan inte kan hantera. 
 ●  Inte svarat på skolans kontaktförsök inom en viss tid. 

 Senast sju arbetsdagar efter intervjun skall besked lämnas till den sökande om hen blivit 
 antagen, fått avslag eller placerats på reservlistan. Den som blivit antagen uppmanas 
 bekräfta sin plats genom att betala in 500 kronor som sedan dras av på den första fakturan 
 under terminen. 

 Sökande som inte svarar på skolans telefonsamtal eller mail noteras som ”ej antagen” efter 
 30 dagar. 
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 Information för sökande med god man, förvaltare eller särskilt boende 
 Folkhögskolan är en fristående skolform som inte lyder under skollagen. Folkhögskolan är 
 heller inte en del av vårdkedjan. Skolans personal kommunicerar inte med föräldrar eller 
 andra personer då skolans deltagare är myndiga personer. Det är upp till den sökande att 
 kommunicera med personer i sin omgivning inklusive god man, förvaltare, personal på 
 boenden etc. 
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