Akademi 55+

Akademi 55+ är en bred utbildning med varierade inslag. Vi riktar oss till mogna kursdeltagare som
vill inleda en ny fas i livet med nya kunskaper och nya bekantskaper.

Inträdeskrav Inga förkunskaper krävs för att söka till Akademi 55+.
Sista inlämningsdatum för ansökan
är den 9 juni 2019. Mål Kursdeltagarna ska känna att kursen ger dem nya utmaningar i livet.
Senast vecka 26 får Kursinnehåll På schemat under läsåret 17/18 har vi haft ett varierat innehåll:
du besked om du
antagits.
Dator och IT-kunskap
Kursperiod:
15 augusti 2019 till
3 juni 2020.

Vi lär oss om vardagsteknik och arbetar med Office-paketet.
Foto
Vi arbetar med konstformen digital fotografering.
Musik
Vi sjunger tillsammans.

Historia och samhälle
En vandring genom historiens sekler, där vi får ta del av avgörande ögonblick i mänsklighetens
historia och samhällsutveckling.
Natur och miljö
Vi är ute och vandrar i naturen och lär oss mer om djuren och växterna som vi träffar på. Läses
koncentrerat under torsdagseftermiddagarna i augusti-oktober och mars-juni.
Naturkunskap
Vi arbetar med varierade naturvetenskapliga ämnen.
Friskvård
Vi rör på kroppen och lär oss om kost och livsstil.
Keramik
Vi arbetar med händerna och skapar förmål i keramik. Materialkostnader tillkommer.
Ämnen som läses varierar från år till år. Ämnesutbudet för läsåret 19/20 är ej fastställt ännu. Det går
inte att välja bort ämnen.
Arbetsformer Studierna bedrivs på deltid; du kommer till skolan två dagar i veckan. Undervisningen är upplagd i form av workshops, föreläsningar, enskilda uppgifter och grupparbeten.
Kursdagen börjar 0830 och slutar oftast 1430. När vi gör exkursioner slutar dagen 1630. En
frivillig klassresa genomförs under vårterminen.
Gruppen Undervisningen sker i stor grupp om ca 25 deltagare. Vi delar ibland in oss i halvklass.
Ekonomi Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en serviceavgift på 980:-/år. Eventuellt
arbetsmaterial och studieresor bekostar du själv. Vi brukar samåka på utflykterna.
Ansökan Ansökan skall vara skolan tillhanda eller poststämplad senast den 9 juni 2019. Ansökan till Akademi 55+ görs webbaserat och digitalt genom att skapa ett användarkonto på Folkhögskolornas Mina Sidor i SchoolSoft.
Länk finns på skolans hemsida. I programmet går du därefter vidare och väljer skola, läsår och
HT, välj sedan utbildning. Fyll i alla uppgifter och ladda upp följande dokument:
• ett personligt brev om vem du är och varför du söker
• ett foto av dig själv
Du kan också lämna in din ansökan på blanketten som kan laddas ned från hemsidan, eller på
blanketten i denna broschyr. Bifoga då även ovanstående dokument.
Antagningsprocess Ditt personliga brev är utgångspunkten för antagning till Akademi 55+.
Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de ansökningar som inkommit i rätt tid.
Därefter görs den definitiva antagningen och en reservlista. Sökande som inte tidigare har gått
kursen har företräde. Vi strävar efter könsutjämning, dvs om det är konkurrens om platserna
försöker vi få en så jämn könsfördelning som möjligt i gruppen.
Frågor Kursansv. Olof Rosenlöf 0431-43 20 10, olof.rosenlof@munkafolkhogskola.se

www.munkafolkhogskola.se

ansök sena s t 2019 – 06- 09. Antagningsbesked skicka s ut sena s t vecka 26.

kursansökan 2019 –2020

Personuppgifter
Efternamn 

Förnamn 

Gatuadress/Fack/Box 
Postnr 

Pers.nr. 
Telefon (inkl riktnummer)

Postadress 

/

Mobiltelefon 

E-post 

Telefon arbete 

Närmast anhörig (namn, adress, telefon) 

Val av utbildning
Akademi 55+

Övriga uppgifter
Eventuell funktionsnedsättning, hjälpmedel, sjukdomar eller annat beträffande din hälsa som du vill att
skolan ska känna till


Var hittade du information om vår folkhögskola?
Familj eller vänner

Studievägledare

Folkhogskola.nu

Facebook

Skolans hemsida

Studentum

Annat, ange gärna vad 

Ansökningshandlingar & foto
Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan
Personlig berättelse Vem du är, varför du söker, vilka mål och
förväntningar du har
Ett foto av dig själv Passfoto eller liknande

Plats för
foto

Och till sist...

Underskrift, registrering av uppgifter & obligatoriska kostnader
Jag har tagit del av informationen om den linje jag
sökt till och de obligatoriska kostnaderna. Förutom
linjens kostnader och eventuella kostnader för
boende och mat, tillkommer en bekräftelseavgift
på 150 kr, som betalas in när antagningsbesked
erhållits.

Bekräftelseavgiften är ett förskott som sedan avräknas från serviceavgiften. Med underskriften bekräftar jag samtidigt att jag är medveten om att mina
personuppgifter dataregistreras för skolans interna
administration samt att uppgifterna överföres till
SCB (Statistiska Centralbyrån).

Ort & datum 
Underskrift 
Skickas till Munka folkhögskola, Nygatan 2, 266 31 Munka Ljungby

