KURSANSÖKAN 2020-2021

Ansökan till Konstskolan Munka & Fotoskolan Munka
Personuppgifter
Efternamn 

Förnamn 

Pers.nr. 

Gatuadress/Fack/Box 

Telefon (inkl riktnummer)

Postnummer 

Postadress 

/

Mobiltelefon 

E-post

Telefon arbete 

Närmast anhörig (namn, adress, telefon) 

Val av utbildning
Konstskolan Munka
Fotoskolan Munka

Konst 1

Konst 2

Övriga uppgifter
Jag önskar bo på skolans internat. I internatpriserna ingår frukost och lunch på vardagarna. *
Nej
En depositionsavgift för rumsnyckel/tagg på 600 kr tillkommer. Återfås vid utflyttning.
*Hyresavgifterna gäller för ht 2020. Inför läsåret 20/21 kommer avgifterna att höjas något

Jag är intresserad av att söka studiemedel från CSN.

Ja

Tidigare utbildningar och arbeten.

Gymnasieskola (program/linje/kurs)

Grundskola

Nej

Ej avslutad gymnasieskola

Annan utbildning

Nuvarande sysselsättning 

Referenser (en person som känner dig väl, exempelvis lärare eller arbetsgivare. Ej familjemedlem eller kompis).
Namn & titel 

Telefon hem 

Telefon arbete

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

Var hittade du information om vår folkhögskola?
Folkhogskola.nu

Facebook

Familj eller vänner

Studievägledare

Skolans hemsida

Studentum

Annat, ange gärna vad 

VÄND!

KURSANSÖKAN 2020-2021

Ansökningshandlingar & foto
Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan

10 arbetsprover Se beskrivning eller skolans hemsida för mer information
Personligt brev Vem du är, varför du söker, vilka mål du har
Utbildningsbetyg/intyg Styrkta kopior
Anställningsbetyg/intyg Styrkta kopior
Ett foto av dig själv Passfoto eller liknande

PLATS FÖR FOTO

Arbetsprovförteckning för sökande till Konstskolan
Glöm inte skriva namn och nummer på baksidan av dina arbetsprover
Arbetsprov 1 

Arbetsprov 2 

Arbetsprov 3 

Arbetsprov 4 

Arbetsprov 5 

Arbetsprov 6 

Arbetsprov 7 

Arbetsprov 8 

Arbetsprov 9 

Arbetsprov 10 
Jag önskar mina arbetsprover återsända mot postförskott
Jag har sökt till Konstskolan tidigare

Ja
Ja

Nej
Nej

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 service
avgiften. Med underskriften godkänner jag samtidigt att mina person
uppgifter dataregistreras för skolans interna administration samt att
uppgifterna överföres till CSN om jag vill ansöka om studiemedel.

Ort & datum 
Underskrift 

SKICK A TILL MUNK A FOLKHÖGSKOL A , NYGATAN 2, 266 31 MUNK A LJUNGBY

